PATYS ŠILČIAUSI GARAŽO VARTAI
Norime jums pristatyti pačius šilčiausius garažo vartus. Jų pristatymas rinkai įvyko šių metų
pirmame ketvirtyje.

Šie vartai pradėjo naują garažo vartų prekių grupės vystimosi etapą. Tai paskatino šiuolaikinės
architektūros krypčių kitimas ir vis kylantys reikalavimai energijos ir šilumos taupymui. Mes
sekame rinkos vystimasį, inovacijas technologijų ir dizaino pažangos srityje todėl stengiamės
būti, kaip galime arčiau savo klientų, įsiklausyti į jų poreikius. Tam tikslui pasiekti, pasirūpinome,
kad patys šilčiausi vartai pagal savo kainą būtų prieinami maksimaliam klientų ratui.
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ŠILČIAUSIŲ VARTŲ PRIVALUMAI

Visa esmė patikimuose garažo vartų panelių formose,
saugančiose fiksacinius kaiščius net iki 60mm gylyje išlaikant
šilumos laidumo koeficientą U=0,39 [W/m²K]. Šis rezultatas iki
30% geresnis nei vartuose su 40mm panelėmis, o tai reiškia
koeficientas visai vartų konstrukcijai net U=0,9 [W/m²K] kai
vartų matmenys 5000x2500mm. Vartų panelės storis išlieka
60mm per visą jos aukštį, nepaisant sekcijų sudurimų.

Vienok pačių šilčiausių vartų paslaptis ne tik pačios panelės storis.
Buvo patobulinta tarpinių sistema, kuri dabar susideda iš dviejų
tarpinių apatinėje panelėje: viena dviguba ypatingos konstrukcijos ir
viena yprasta tarpinė.

Vartuose standartiškai naudojama papildoma tarpinė visu
perimetru (šoninė ir viršutinė), kurios speciali konstrukcija
garantuoja termo izoliaciją tarp sienos ir kampuočio. Praplatinta
apatinės tarpinės konstrukcija drauge su sekcijų sudurimo
tarpinėmis (specialiu sandarinimo būdu) užtikrina neprilygstamą
visos vartų konstrukcijos izoliaciją.

Vartų gamyboje panaudotas jau išbandyti sprendimai kituose
garažo vartuose – viršutinės arkos forma suprojektuota taip, kad
viršutinė vartų panelė optimaliai prisispaustų. Tokiu būdu vartai
tapo sandaresni ir saugesni.
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PAPILDOMA ĮRANGA IR APSAUGA

Plačiame spektre papildomos įrangos siūlome langą L60
su trigubu stiklo paketu, spyna su galimybe pasirinkti
dvipusį rygelį, taip pat 21 dekoro pavyzdį.

Standartinėje šiltų garažo vartų komplektacijoje įrengta
apsauga spyruoklių trūkimo atveju, saugi panelių
konstrukcija, dėklai ratukams, o vartams su automatine
pavara – išjungėjas atsiradus perkrovai.

TRUMPAI APIE ŠILTUS GARAŽO VARTUS – FUNKCIONALŪS, ŠIUOLAIKIŠKI IR ŠILTI
• vartų panelės storis 60mm per visą aukštį, šilumos laidumo koeficientas U=0,39 [W/m²K]
• dvigubas apatinės panelės apšildymas ir papildoma tarpinė visu perimetru
• daugiau nei 250 spalvų – visas RAL spektras, ir daugiau nei 40 laminavimo dekoro atspalvių
• beribis matmenų pasirinkimas kas kiekvieną 1mm
• 3 kreipiančiųjų tipai, montavimo tarpas iki lubų jau nuo 150mm
• platus automatikos ir papildomos įrangos asortimentas
• konstrukcijos paprastumas ir funkcionalumas
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