
GARÁZSKAPUK

TÖBB MINT 100 000 ELÉGEDETT ÜGYFÉL



OPENHISTORY
A cégcsoport alapítóját, az Olymps Door Szlovákiát 1991-
ben alapították. 1995-től vannak jelen a szlovák piacon. 
1998-ban a vezető cégek közé került a cseh piacon. 2001-
től pedig Magyarországon is megtalálható.
Export 10 európai országba történik. Ma az Olymps Door az 
egyik legnagyobb közép-európai cég a szekcionált kapuk 
piacán.

OLYMPS DOOR HÁLÓZAT
OLYMPS DOOR spol. s.r.o., Szlovákia
Alapítás éve: 1991

OLYMPS DOOR s.r.o., Csehország
Alapítás éve: 1996

OLYMPS DOOR USA Inc, USA
Alapítás éve: 1997

OLYMPS DOOR Kft., Magyarország
Alapítás éve: 2001

OLYMPS DOOR B.V., Hollandia
Alapítás éve: 2007
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OPENWORLD

EURÓPAI PIACOK
Szlovákia
Csehország
Magyarország
Ausztria
Németország
Szlovénia
Horvátország
Szerbia
Románia
Bulgária
Hollandia
Luxemburg
Dánia

Társaságunk Európa több országában 
jelen van, folyamatosan növekszik és 
eleget tud tenni egyre több, igényes 
vevő elvárásának. 
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TARTALOM

ACÉLLEMEZES 
GARÁZSKAPUK
több színben

Speciálisan acél felületre
készült védőréteggel

 
10 - 16 oldal

kazettás
max. 2700 mm-ig

  szigeteletlen

kazettás
max. 4840 mm-ig

  szigetelt

polisztirol
szigetelés

kazettás

különböző
kivitel

poliuretán 
szigetelés

kazettás

sima

bordázott

ACÉLLEMEZES 
GARÁZSKAPUK
fautánzatú felülettel

Speciális polietilén fólia.
Tökéletes külső faimitáció.

17 - 19 oldal

kazettás

bordázott

Fakompozit anyagú szerkezet
Egyedülálló technológiájú fakompozit 
Erős felületi védelem a különböző 
behatások ellen.

20 oldal

sima

kazettásszigetelt

szigetelt poliuretán
szigetelés

polisztirol
szigeteléssel
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2 borda

2 borda



TARTALOM
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VERSUS

POPULAR

NATUR

TABULAR

TIMBER

ELITE

DECOR

MODUS

FUTUR

FOCUS

FORMAT

FINAL

TENDER



TÍPUSOK, SZÍNEK ÉS  MiNTáZAT
A mai garázsok megjelenése előtt léteztek a kocsitárolók, mely építmények a tehetősebb családok szállítóeszközeinek tárolására szol-
gáltak. A legszebb otthonoknál különösen odafigyeltek arra, hogy a melléképületek kivitelben és megvalósításában minél jobban egyez-
zenek a főépület struktúrájával, különös tekintettel az ajtókra, melyek a ház arculatát legszembetűnőbben határozták meg. Ezek terve-
zésére külön művészeti ág alakult

Acéllemezes kapu                                               
jóminőségű festékkel ellátott 

Acéllemezes kapu 
fa imitációval

Egyedi technológiával készült
fa kompozit- kapu.

KAZETTÁS
Az attraktív kazetták  

különleges külső  
megjelenést biztosítanak.

SIMA
A sima felületű szekciók  

bármilyen építészeti  
stílushoz illeszkednek.

BORDÁZOTT
Bordázott kivitelű szekciók 
egyedi nyílásméretekhez.

DECOR
Ez a kollekció úgy van  

kialakítva, hogy illeszked-
jen a régi stílusú építmé-

nyekhez.

MÁSODIK LÉPÉS: Anyag kiválasztás
Minden kapufajta tartós anyagból készül

l  Acéllemezből készült szekciók, melyek felületét poliészter-szilikon bázisú, hosszú élettartamú festékréteggel vonják be. Ez a festékréteg 
kb. 10x vastagabb, mint egy normál festék, és ez garantálja a hosszabb élettartamot.

l	 Acéllemezből készült szekciók fautánzattal, 3 különböző színárnyalatban, tölgyutánzatú polietilén fóliával borítva, mely már a lemezgyár-
táskor a felületre kerül, így egyértelmű ennek a bevonatnak a hosszabb idejű tartóssága egy hagyományos festéssel szemben.

l	 A fa-kompozit különleges technológiával készül - acél és faanyagok előnyeit ötvözi. Ez a modell típus az acéllemezes kapuk keménységét 
biztosítja, miközben a fa természetességével hat. A szekciók vastag külső bevonatot kapnak, mely a felület tartósságát és sérülésmentes-
ségét hivatott ellátni.

HARMADIK LÉPÉS: Szigetelés kiválasztása

A kapu egész felületén hő és hangszigetelt. A szekciók egy egységet képeznek. A különböző nyílások, furatok és rések ki vannak küszöbölve, 
ezáltal biztosított  a minimális hőveszteség és a rozsdával szembeni ellenállóképesség.

l	 A horganyzott acéllemez tökéletes kapuszilárdságot nyújt szigeteletlen kapuknál is.

l	 Polisztirol szigetelésű kapuk, ahol az ár és a minőség megfelelő arányban találkozik. A szekciók külső acéllemezből vannak kialakítva, 
mely polisztirol táblával szigetelt és a hátlap műanyag borítású. Alacsony gyártási költség és közel olyan minőség, mint a PUR-habos szek-
cióknál.

l	 PUR-habos szigetelésű kapuk, mindkét oldalon acéllemezzel borítottak, tökéletes szigeteléssel rendelkeznek. Ez a típus biztosítja a leg-
jobb hőszigetelést, tehát itt a legkisebb az energiaveszteség.

VERSUS l POPULAR l MODUS 
FOCUS l NATUR l ELITE

 FUTUR l TABULAR FORMAT l TIMBER DECOR

VERSUS l POPULAR l MODUS, 
FOCUS l FUTUR l FORMAT l DECOR lFINAL 

NATUR l TABULAR l TIMBER l TENDER ELITE

1. ELSő LÉPÉS: Panel mintázat választás
Kaput úgy válasszunk, hogy minél jobban tükrözze a ház stílusát.

2.

3.
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FINAL

2 BORDA
Új 2 bordás design újabb, 

választási lehetőség.



TÍPUSOK, SZÍNEK ÉS MiNTáZAT

szigetelés nélküli
Ezek a kapuk különálló  
garázsokra ajánlottak,  

ez a legolcsóbb megoldás

polisztirol szigetelésű
Ezek a kapuk hagyományos  
elvárásoknak felelnek meg 

alacsony szintű szigetelési igény esetén

purhabos szigetelésű
Freonmentes purhabbal  

ellátott - energiatakarékos, ezáltal 
pénztárcakímélő megoldás

NEGYEDIK LÉPÉS: Felület kiválasztása
Könnyű karbantartás-sérülésmenetesség

l	 Woodgrain-szemcsés felület. Leggyakrabban használt felületkezelés a garázskapu szekcióknál. Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és 
karbantartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek a felületen.

l	 Plain-sima felület. Vevő külön kérése esetén.

VERSUS l POPULAR MODUS l DECOR l ELITE FOCUS l FUTUR l FORMAT l NATUR 

TABULAR l TIMBER lFINAL l	TENDER

Woodgrain
Szemcsés felület-felületén az apróbb  
karcolások szinte észrevehetetlenek

VERSUS l POPULAR l MODUS                                                                                                                                            

           FOCUS l FUTUR l FINAL 
FORMAT l NATUR l TABULAR                                                                           

TIMBER l TENDER l DECOR l ELITE

Plain
Sima felület-külön kérésre

FUTUR 

4.
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ÖTÖDIK LÉPÉS: Színválasztás

RAL

l	 Színes garázskapuk, alap: fehér és barna RAL színben készülnek. Külön kérésre a fehér felület festhető.

l	 Fa-utánzatú, felületkezelt kapuk, 4 színárnyalatban rendelhetők. A bordáknál és a kazettáknál a hajlatoknál a szín kicsit sötétebb, ami a 
kapuknak attraktív megjelenést kölcsönöz.

l	 Fa-kompozit kapuk, alapszínben kerülnek forgalomba, külső felületkezelés nélkül, így a vevő saját maga illesztheti utólagos felületkeze-
léssel a kaput az elképzelésének megfelelően a ház többi nyílászárójához. Külön kérésre a felületkezelést mi is elvállaljuk.

acéllemezes borítású kapuk acéllemezes kapuk  
különböző színes  

felülettel és fa kompozit 
kivitelben

fehér barna

VersUs
popULar
moDUs
DeCor
FoCUs
FUtUr

Format

popULar
moDUs
FoCUs

rusztikus tölgysötéttölgy
acéllemez borítású, fa imitációjú, fóliázott kapuk

aranytölgy LUX

natUr
taBULar
timBer
tenDer

natUr
timBer

timBernatUr
timBer

VersUs, popULar, moDUs,  
DeCor, FoCUs, FUtUr,  

Format, eLite

5.

mahagóni



HETEDIK LÉPÉS: Válasszon kapujához telepítőt viszonteladóink közül.

TÍPUSOK, SZÍNEK ÉS MiNTáZAT

7.
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Dekoratív ablakválasztási lehetőség a következő típusokra - VERSUS, POPULAR, MODUS

Plain

Danube Nile Rhine

Az összes szigetelt garázskapu (DECOR kivételével) ablakozható, szigetelt, dupla ablakokkal, melyek a kapu hőszigetelését je-
lentősen nem rontja le.  A dekoratív díszbetétek bármely, a kapujával megegyező színben elérhetőek.

Dekoratív ablakválasztási lehetőség a következő típusra - DECOR

6.

Dekoratív ablakválasztási lehetőség a következő típusokra - FOCUS, FUTUR, FORMAT, NATUR, TABULAR, TIMBER

Cathedral Sherwood 2/set

Williamsburg 4/set Williamsburg 8/set

Seine Colorado Madeira

Plain Sun Oval Qvatro Ear

 

WOODGRAIN FELÜLET
 Az igényesen kialakított garázskapuknak nagyon sok feltételnek kell megfelelnie. Fontos, hogy kellő szilárdságú, biztonságos, könnyen tisztít-
ható legyen. A garázskapu az épület külső látható eleme és fő szempont, hogy biztosan ellenálljon az időjárás viszontagságainak. A garázska-
pu kiválasztásánál a legfontosabb szempont: milyen felületkialakítás felel meg a környezeti kihívásoknak. A mai elvárásoknak a WOODGRAIN  
szemcsés felület felel meg leginkább. 

A garázskapu  elemeknél ez a leggyakrabban használt felület kialakítás, hiszen a faerezetet utánzó mintát könnyű tisztán tartani, nem hagy                                       
nyomot rajta az esővíz, és a kisebb karcolások szinte észrevehetetlenek.
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Egyszerűbben tisztítható

A szemcsés felületen az esővíz nem 
hagy nyomot és az apróbb karcolások 
szinte észrevehetetlenek.

A fa szépsége és az acél 
szilárdsága
Kiválóan utánozza a fa lágy szépségét- 
ám az acél szilárdsága szavatolja a 
biztonságot.

WOODGRAIN felület – 
OLYMPS DOOR standard
Az OLYMPS DOOR által forgalmazott 
garázskapuk standard felületkialakítása 
a woodgrain szemcsés felület.

HATODIK LÉPÉS: Ablakválasztás
Fényt a garázsba, egyediséget a kapunak.



HATODIK LÉPÉS: Ablakválasztás
Fényt a garázsba, egyediséget a kapunak.

Az OLYMPS DOOR szekciók, a többi szekciótól eltérően, 
gumitömítéssel rendelkeznek, amely a panel felső részében 
gyárilag kialakított mélyedésbe illeszkedik.

A garázskapuk legfontosabb, legalapvetőbb összetevői 
a szekciók. Az Ön garázskapuja árának meghatározó 
részét a szekciók alkotják.
A szekciók minősége nagyban befolyásolja az egész 
garázskapu minőségét, éppen ezért fontos azok 
műszaki összetételét is figyelembe vennünk az 
esztétikai jellemzők mellett.
Nem minden szekció egyforma! Vannak szekciók...            
És vannak OLYMPS DOOR szekciók!

KINGSPAN SZEKCIÓK- KIZÁRÓLAG AZ OLYMPS 
DOOR GARÁZSKAPUKNÁL
Az OLYMPS DOOR az európai piacon fellelhető 
legjobb minőséget kínálja, a szekciók a legjobbat 
nyújtják esztétikailag és műszaki téren is. A PUR- 
habos panelek gyártásában világelső KINGSPAN cég 
kizárólag az  OLYMPS DOOR számára gyárt lakossági 
és ipari garázskapu szekciókat.

VANNAK SZEKCIÓK ...
ÉS VANNAK OLYMPS DOOR SZEKCIÓK

AZ OLYMPS DOOR GARÁZSKAPUK FŐBB JELLEMZŐI:
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BIZTONSÁG
Az ujjbecsípődés elleni védelem a szekciók kapcsolódásánál jobban és biztonságosabban 
működik.
Az OLYMPS DOOR szekciók tökéletes záródását német fejlesztésű rendszer biztosítja, így azok 100% - ban megfelelnek 
a legszigorúbb EU előírásoknak és normáknak. Az ujjbecsípődés elleni védelem kétoldali – kívülről és belülről is 
védelmez.

SZIGETELÉS
A többfunkciós, szekciók közötti szigetelés véd az időjárás viszontagságai ellen, valamint 
javítja a garázskapu teljes felületének hőszigetelési értékét.
Ez az új, innovatív megoldás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a szekciók szigetelése, amely energiatakarékossági 
szempontból is lényeges, tökéletesen legyen. Ennek legalább akkora jelentősége van ebben az esetben, mint a 
szekciókban található szigetelésnek.

FUNKCIONALITÁS
A szekciók csatlakozásának új konstrukciója a felületek minimális súrlódását eredménye-
zi a kapu működése közben.
Ez megakadályozza a panelek felületi sérülését. A garázskapu lágyabban, gördülékenyebben működik, ezáltal hosszabb 
élettartamot biztosít az egész szerkezetnek.
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OPENSATISFACTION

 1 ORSZÁGOS VISZONTELADÓI HÁLÓZAT
 2 AKTUALIZÁLT WEB-OLDALAK
 3 ZÖLD SZÁM
 4 INGYENES HELYSZíNI FELMÉRÉS
 5 KIKÉPZETT SZAKEMBEREK
 6 BIZTONSÁGOS CSOMAGOLÁS, GYORS SZÁLLíTÁS
 7 SZAKSZERű BEÉPíTÉS-RÖVID HATÁRIDőK
 8 GYORS SZERVIZ
 9 EREDETI ALKATRÉSZEK
10 SAjÁT FEjLESZTÉS
11 BEjEGYZETT MÁRKANÉV
12 BEVIZSGÁLÁSOK TÜV CE
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OPENSATISFACTION

 1 ORSZÁGOS VISZONTELADÓI HÁLÓZAT
 2 AKTUALIZÁLT WEB-OLDALAK
 3 ZÖLD SZÁM
 4 INGYENES HELYSZíNI FELMÉRÉS
 5 KIKÉPZETT SZAKEMBEREK
 6 BIZTONSÁGOS CSOMAGOLÁS, GYORS SZÁLLíTÁS
 7 SZAKSZERű BEÉPíTÉS-RÖVID HATÁRIDőK
 8 GYORS SZERVIZ
 9 EREDETI ALKATRÉSZEK
10 SAjÁT FEjLESZTÉS
11 BEjEGYZETT MÁRKANÉV
12 BEVIZSGÁLÁSOK TÜV CE
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VERSUS

l	 Kazettás mintázat

Az attraktív kazetták az épületnek különleges meg-
jelenést kölcsönöznek.

l	 Woodgrain felület

Faerezet mintájú felület a leggyakrabban használt 
felületkezelés a garázskapu szekcióknál. Faerezet 
mintát egyszerű tisztítani és karbantartani. Esővíz 
nem hagy nyomot rajta és az apróbb karcolások 
szinte észrevehetetlenek a felületen.

l									Alapból fehér színben kerül forgalomba. Lehe-
tőség van különböző RAL színekben rendelni

l	 Szigetelés nélküli

l	 Méretezés:
 Max. szélesség  2700 mm
 Max. magasság 2460 mm

Gazdaságos kivitel –
közel a billenő kapuk árához.

Ez a szigeteletlen garázskapuk a leginkább költ-
ség kímélő megoldások egyike, különálló, fűtet-
len garázsok, duplagarázsok és teremgarázsok-
ra ajánljuk. A kapuk ára hasonló a billenőkapuk 
árához, ugyanakkor biztonságosabbak és kor-
szerűbbek. Horganyzott acéllemezből készül-
nek, a szekciók vastagsága 51mm ezért a ka-
puk merevebbek.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-től ér-
vényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a szek-
ciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a szere-
lésnél és a kapu használata során ne történjen 
baleset.

A kaputömítések minden oldalon megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

acéllemez  
borítás

l	sérüléssel 
szembeni magas 
fokú ellenálló ké-
pesség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

attraktív kazetta 
kialakítás

ujjbecsípődés elle-
ni védelem, európai 
szabványnak megfe-
lelő CE

szigetelés  
nélkül

festés kíván-
ság szerint

véglezáró
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POPULAR

Gazdaságos választás 
nagyobb méretekben is.

l	 Kazettás mintázat

Az attraktív kazetták az épületnek különleges meg-
jelenést kölcsönöznek.

l	 Woodgrain felület

Faerezet mintájú felület a leggyakrabban használt 
felületkezelés a garázskapu szekcióknál. Faerezet 
mintát egyszerű tisztítani és karbantartani. Esővíz 
nem hagy nyomot rajta és az apróbb karcolások 
szinte észrevehetetlenek a felületen.

l	 Alapból fehér színben kerül forgalomba. Le-
hetőség van különböző RAL színekben ren-
delni.

l	 Szigetelés nélküli

l	 Méretezés:
 Max. szélesség  4840 mm
 Max. magasság 2460 mm

Ez a szigeteletlen garázskapuk a leginkább 
költség kímélő megoldások egyike, különálló, 
fűtetlen garázsok, duplagarázsok és teremga-
rázsokra ajánljuk. A kapuk ára hasonló a bille-
nőkapuk árához, ugyanakkor biztonságosabbak 
és korszerűbbek. Horganyzott acéllemezből ké-
szülnek, a szekciók vastagsága 51mm ezért a 
kapuk merevebbek.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti és 
minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-től ér-
vényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a szek-
ciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a szere-
lésnél és a kapu használata során ne történjen 
baleset.

A kaputömítések minden oldalon megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

acéllemez  
borítás

l	sérüléssel 
szembeni magas 
fokú ellenálló ké-
pesség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

attraktív kazetta 
kialakítás

ujjbecsípődés elle-
ni védelem, európai 
szabványnak megfe-
lelő CE

szigetelés  
nélkül

festés kíván-
ság szerint

véglezáró
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MODUS

Költségkímélő szigetelt verzió.

acéllemez                             
borítás

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

ujjbecsípődés elle-
ni védelem európai 
szabváynak megfe-
lelő CE

szigetelt

műanyag hátlap

attraktív kazetta 
kialakítás

véglezáró

festés kíván-
ság szerint

l	 Kazettás mintázat

 Az attraktív kazetták az épületnek különleges 
megjelenést kölcsönöznek.

l	 Woodgrain felület

 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-
nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Alapban fehér színben kerül forgalomba. Le-
hetőség van különböző RAL színekben rendel-
ni.

l	 Szigetelés: polisztirol

l	 Méretezés:

 Max. szélesség  4840 mm
 Max. magasság 2460 mm

Polisztirol szigetelésű kapu, mely pénztárca-
kímélő, ugyanakkor jó szigeteléssel rendel-
kezik.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-től ér-
vényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

A kaputömítések minden oldalon megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.
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DECOR

l	 4 hagyományos mintázat: LUCERN, VALENCIA, 
SANTIAGO, TUSCANY

l	 2 felső szekció típus: ARCH, SQUARE
l	 6 dekoratív ablak típus
l	 3 dekoratív tartozék: kilincs, zsanér és zár
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és kar-
bantartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és 
az apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen. 

l	 Alapban fehér színben kerül forgalomba. Lehe-
tőség van különböző RAL színekben rendelni.

l	 Szigeteltelés nélküli, valamint polisztirol vagy 
poliuretán szigeteléssel is kapható

l	 Méretezés:
 Max. szélesség 4840mm
 Max. magasság 2460mm

l	 Felső panel típus:

Hangsúlyozza ki otthona 
szépségét tradicionális kapukkal.

Manapság a nyílászárók az otthonok egyedi-
ségét szolgálják. Miközben a DECOR modell-
család kapui a korabeli házak „garázsaihoz“ 
hasonló, elegáns megjelenéssel rendelkeznek 
(oldalra nyíló kétszárnyú), felépítésüket tekint-
ve valójában korszerű szekcionált kapuk, elfo-
gadható áron.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-től ér-
vényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.  

A kaputömítések minden oldalon megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

arCH

sQUare

acéllemez borítás
ujjbecsípődés elleni 
védelem európai szab-
ványnak megfelelő CE

Szigeteltelés 
nélküli, vala-
mint polisztirol 
vagy poliure-
tán szigetelés-
sel is kapható

festés kívánság 
szerint

véglezáró

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható
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FOCUS

Acélborítású kapu közkedvelt 
kazettás mintázattal.

szekció felső gumitömítése

acéllemez borítás

attraktív kazetta 
kialakítás

véglezáró

festés kívánság 
szerint

szigetelt, fre-
onmentes pur-
hab

ujjbecsípődés elleni véde-
lem, európai szabványnak 
megfelelő CE

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

A poliuretán szigetelésű garázskapukat tökéle-
tes szigetelési tulajdonságok jellemzik ez által 
csökkentik a fűtési költségeket.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti és 
minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

l	 Kazettás mintázat
 Az attraktív kazetták az épületnek különle-

ges megjelenést kölcsönöznek.

l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Alapban fehér színben kerül forgalomba. Le-
hetőség van különböző RAL színekben ren-
delni

l	 Szigeteltés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm
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FORMAT
                                       

l	 Bordázott mintájú
 Az attraktív kivitel az épületnek különleges 

megjelenést biztosít.
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Alapban fehér színben kerül forgalomba. Le-
hetőség van különböző RAL színekben rendel-
ni.

l	 Szigeteltés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

Acélborítású kapu univerzális, 
bordázott kivitelben.

A poliuretán szigetelésű garázskapukat tökéle-
tes szigetelési tulajdonságok jellemzik ez által 
csökkentik a fűtési költségeket.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

acéllemez borítás

acéllemez borítás

l	sérüléssel 
szembeni magas 
fokú ellenálló ké-
pesség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

ujjbecsípődés elleni vé-
delem, európai szab-
ványnak megfelelő CE

szigetelt, freonmen-
tes purhab

festés kíván-
ság szerint

véglezáró
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FUTUR

Acélborítású kapu előremutató 
desingnnal.

szekció felső gumitömítése

acéllemez borítás

l	sérüléssel 
szembeni magas 
fokú ellenálló ké-
pesség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

véglezáró

festés kívánság 
szerint

szigetelt, freon-
mentes purhab

ujjbecsípődés elleni vé-
delem, európai szab-
ványnak megfelelő CE

l	 Minta nélküli
 Az attraktív kivitel az épületnek különleges 

megjelenést biztosít.
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és kar-
bantartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és 
az apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Alapban fehér színben kerül forgalomba. Lehe-
tőség van különböző RAL színekben rendelni.

l	 Szigeteltés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

A poliuretán szigetelésű garázskapukat tökéle-
tes szigetelési tulajdonságok jellemzik ez által 
csökkentik a fűtési költségeket.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit. 

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.  

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.
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A poliuretán szigetelésű garázskapukat tökéle-
tes szigetelési tulajdonságok jellemzik ez által 
csökkentik a fűtési költségeket.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti és 
minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem 

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

l	 2 bordás kivitel
 Az attraktív kivitel az épületnek különleges 

megjelenést biztosít.

FiNAL
                

Acélborítású kapu, exluzív 
kétbordás kivitelben.

l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban 

használt felületkezelés a garázskapu szek-
cióknál. Faerezetű mintát egyszerű tisztítani 
és karbantartani. Esővíz nem hagy nyomot 
rajta és az apróbb karcolások szinte észre-
vehetetlenek a felületen.

l	 Alapban fehér színben kerül forgalomba. 
Lehetőség van különböző RAL színekben 
rendelni.

l	 Szigetelés: poliuretán
l	 Méretezés:    
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

szigetelt, freon-
mentes purhab

acéllemez borítás

festés kívánság 
szerint

l	sérüléssel 
szembeni magas 
fokú ellenálló ké-
pesség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

szekció felső gumitömítése

véglezáró

ujjbecsípődés elleni vé-
delem, európai szab-
ványnak megfelelő CE
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NATUR

Acéllemezes garázskapuk a fa 
természetes szépségével.

szekció felső gumitömítése

acéllemez borítás

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

attraktív kazetták, fa 
utánzat, 4 féle tölgy 
szín

ujjbecsípődés elleni 
védelem, európai szab-
ványnak megfelelő CE

szigetelt, freon-
mentes purhab

véglezáró

l	 Kazettás mintájú
	 Az attraktív kazetták az épületnek különleges 

megjelenést kölcsönöznek.
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Arany, mahagóni és sötéttölgy színben ren-
delhető.

l	 Szigetelés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

Tölgy kapuk több színben kerülnek gyártás-
ra.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.
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TABULAR
               

l	 Minta nélküli
 Az attraktív kivitel az épületnek különleges 

megjelenést biztosít.
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Aranytölgy színben rendelhető.
l	 Szigetelés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

Acéllemezes garázskapu a
fa természetes szépségével.

Tölgy kapuk több színben kerülnek gyártásba, 
fa hatásuk természetes szépsége vonzó meg-
jelenést biztosít.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit.

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

szigetelt, freon-
mentes purhab

acéllemez borítás

véglezáró

ujjbecsípődés elleni 
védelem, európai szab-
ványnak megfelelő CE

attraktív fa imitáció,  
3 féle árnyalatban

szekció felső gumitömítése

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható
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TiMBER

Acélborítású kapu, mely visszaadja 
a fa természetes szépségét. 

Univerzális, bordázott kivitel.

szigetelt,  
freonmentes purhab

acéllemez borítás

véglezáró

ujjbecsípődés elleni véde-
lem, európai szabványnak 
megfelelő CE

festés aranytölgy, 
sötéttölgy, rusztikus

szekció felső gumitömítése

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható

l	 Bordázott mintájú
 Az attraktív kivitel az épületnek különleges 

megjelenést biztosít.
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Arany, sötét és rusztikus tölgy, valamint ma-
hagóni színben rendelhető.

l	 Szigetelés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

Tölgy kapuk több színben kerülnek gyártásba, 
fa hatásuk természetes szépsége vonzó meg-
jelenést biztosít.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit. 

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.
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TENDER

l	 Kétbordás design
 Az attraktív kivitel az épületnek különleges 

megjelenést biztosít.
l	 Woodgrain felület
 Faerezet mintájú felület a leggyakrabban hasz-

nált felületkezelés a garázskapu szekcióknál. 
Faerezetű mintát egyszerű tisztítani és karban-
tartani. Esővíz nem hagy nyomot rajta és az 
apróbb karcolások szinte észrevehetetlenek 
a felületen.

l	 Aranytölgy LUX
l	 Szigetelés: poliuretán
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 5500 mm
 Max. magasság 2480 mm

Tölgy kapuk több színben kerülnek gyártásba, 
fa hatásuk természetes szépsége vonzó meg-
jelenést biztosít.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit. 

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a 
szekciókon és a vasalaton egyaránt, hogy a 
szerelésnél és a kapu használata során ne tör-
ténjen baleset.

l	 A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálha-
tóak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zaj-
szigeteléshez.

Acélborítású kapu, mely visszaad-
ja a fa természetes szépséget, új 
kétbordás kivitelben.

szigetelt,  
freonmentes purhab

acéllemez borítás

véglezáró

ujjbecsípődés elleni véde-
lem, európai szabványnak 
megfelelő CE

festés aranytölgy

szekció felső gumitömítése

l	sérüléssel szem-
beni magas fokú 
ellenálló képes-
ség

l		woodgrain  
felület, könnyen 
tisztítható
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ELiTE
             

l	 Ujjbecsípődés elleni védelem

A biztonsági elemek úgy lettek kialakítva a szekció-
kon és a vasalaton egyaránt, hogy a szerelésnél és 
a kapu használata során ne történjen baleset.  

l A kapu gumitömítése

A kaputömítések minden oldalról megtalálható-
ak, ezek is hozzájárulnak a kellő hő- és zajszige-
teléshez.

l							Kazettás mintájú

l	 Egyedi színre lazúrozható
l	 Polisztirol szigetelés
l	 Méretezés:
 Max. szélesség 4840 mm
 Max. magasság 2460 mm

                   Egyéni technológia 
– egyedi típus.

A fa-kompozit különleges technológiával ké-
szül - acél és fa anyagok előnyeit ötvözi. Ez a 
modell az acéllemezes kapuk merevségét biz-
tosítja, miközben a fa természetességével hat. A 
szekciók vastag külső bevonatot kapnak, mely 
a felület tartósságát és sérülésmentességét 
hivatott ellátni.

l	 Alsó tömítő gumi a küszöböt helyettesíti 
és minimalizálja a talaj egyenetlenségeit. 

A szekciók összeillesztése speciálisan van ki-
alakítva úgy, hogy a legújabb EU szabványok-
nak megfeleljen, melyek 2005 május 1-étől 
érvényesek.

polisztirol 
szigetelés

sérüléssel szembeni magas 
fokú ellenálló képesség

fa-kompozit

festés kívánság 
szerint

attraktív kazetta 
kialakítás, fa imi-
táció
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BERNAL

Professzionális kapumozgatók.

Automatikus garázskapunyitó, mely szekcio-
nált, billenő és ipari kapukhoz is alalmazható. 
Minden típus 24V-os egyenáramú motorral, 
szilárd U-sínnel, lánc vagy bordásszíj áttétel-
lel, integrált garázs-megvilágítással, mecha-
nikus vagy elektronikus végállás kapcsolóval 
rendelkeznek. Az általunk forgalmazott BER-
NAL hajtóműveket kétféle távirányitós rend-
szerrel szállítjuk. Ezen kívül nyomógombbal, 
kulcsos kapcsolóval vagy kódbillentyűzettel 
is irányítható. Maximális biztonságos nyujt az 
ugrókódos távirányító rendszer, amely együtt 
használható az általunk kínált kertkapunyitó 
rendszerekkel.

BERNAL III (S 401)BERNAL II
24 V egyenáranú motor, kapumozgatási • 
úthossz felmérése és rögzítése integrált 
Hall szenzorok segítségével
energiatakarékos transzformátor túlme-• 
legedés elleni védelemmel
a szükséges erőre és a kapumozgatási • 
útra vonatkozó adatok áramszünet ese-
tén is rendelkezésre állnak
alacsony zajszintű és motorkímélő indítás • 
és leallítás (Soft-Start/Soft-Stop)
csatlakozók a billenőkapcsolóhoz és a • 
vészemegállítóhoz
fotocellapár csatlakozó• 
teljes értékű vészkioldó• 

600N/180W• 
lágy indítás és megállás • 
beépített garázs-megvilágítás automati-• 
kus be – és kikapcsolással
fotocella, nyomógomb bekötési lehető-• 
ség
mechanikus mégállás beállítás• 
automatikus visszanyitás akadály esetén • 
(erő állítható)
felnyitás elleni védelem zárt kapu esetén • 
(betörés védelem)
új, nagyobb teljesítményű trafó• 
mikroprocesszor által vezérelt elektro-• 
nika
masszív motorsin (2mm), CE megfele-• 
lőség
kedvező árfekvés• 

NiCE

Elektromechanikus motorok 
szekcionált és billenő kapukhoz 
előszerelt 3m-es sínnel.

Megbízható, rendkívül halk bordásszíjas • 
meghajtás
Gyors és egyszerű telepítés: elforgatha-• 
tó motorfej, automata tanulási funkció, 
húzókapcsoló
BlueBus rendszer lehetővé teszi soros kö-• 
téssel akár több fotocella-pár és egyéb ki-
egészítő telepítését 
Biztonság: nyomatékérzékelés, progra-• 
mozható sebességfokozatok, lassítás nyi-
tás-záráskor
Világítás: motorfejbe beépített 21W izzó • 
amely a garázs megvilágítását szolgálja

Gyorsan szerelhető 24Vdc motor, láncos • 
sínnel, motorburkolat megbontása nélkül 
programozható
Ugrókódos vevő-adó egység• 
Külső nyomógombos vezérlés• 
Praktikus kézi motorleválasztó• 
Világítás: motorfejbe beépített 21W izzó • 
amely a garázs megvilágítását szolgálja

      SPINKIT       SPIDOKIT

BERNAL II S 401



BEÉPÍTÉSi FELTÉTELEK
Az Olymps Door garázskapuk helytakarékosak, mert nyitott állapotban a mennyezettel párhuzamosan helyezkednek el. Ezáltal a 
garázs teljes mélysége kihasználható. A kapuk szerelvénye belső falsíkra kerül a telepítéskor.

Vasalat típusoknak megfelelő szemöldökmagasságok.
SLF - normál vasalat

H - max. nyílásmagasság 2490

h - szemöldökmagasság 290 (320)*

d - vízszintes vasalat hoszúsága 2600 / 2980**

m - motor benyúlása 3200 / 3700 ***

F - vízszintes vasalat magassága H+80

Z - összeillesztési magasság H-330

a belső falsík minimális befogadó szélessége
*           a zárójelben található adat a húzómotorokra vonatkozik
**        2160 magas kapuig-2600, 2160 felett-2980
***     2290 magas kapuig-3200, 2290 felett-3700

LHF - alacsony vasalat első torziós rugóval

H - max. nyílásmagasság 2490

h - szemöldökmagasság 70(110)*

d - vízszintes vasalat hoszúsága 2610 / 2980**

m - motor benyúlása 3200 / 3700 ***

F - vízszintes vasalat magassága H-40

Z - összeillesztési magasság H-450

a belső falsík minimális befogadó szélessége 80 mm
*            a zárójelben található adat a húzómotorokra vonatkozik
**         2160 magas kapuig-2970, 2160 felett-3470
***      2310 magas kapuig-3000, 2310 felett-3500

LHR - alacsony vasalat hátsó torziós rugóval

H - max. nyílásmagasság 2490

h - szemöldökmagasság 200(220)*

d - vízszintes vasalat hoszúsága 2655 / 2035*

m - motor benyúlása 3200 / 3700 **

F - vízszintes vasalat magassága H - 30

Z - összeillesztési magasság H - 440

*          2160 magas kapuig-2655, 2160 felett-3035
**       2000 magas kapuig-3200, 2000 felett-3700
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Szekcionált garázskapu telepítésének feltételei, helyigényei.

GARÁZSNYÍLÁS
A garázsnyílás belső falsíkja egyenletes, és a 
nyílás szélessége és magassága azonos kell 
legyen a garázskapu rendelési méretével.

OLDALFALAK – BELSŐ FALSÍK
A garázsajtó telepítése tégla, vagy egyéb szi-
lárd építésű falat, vagy belső zártszelvény-ke-
retet igényel. Normál vasalat esetében a belső 
falsíkon oldalankként 120-120 mm, alacsony 
vasalatnál 150-150 mm a helyigény.

NYÍLÁS FELETTI BELSŐ FALSÍK – SZEM-
ÖLDÖK 
A szemöldök szilárdsága és teherbírása nagyon 
lényeges a torziós rugóval telepített kapuknál. 
A torziós-tengely tartók stabil rögzítést igényel-
nek ezen a helyen. A szemöldök minimális 
magassága normál vasalat esetében 320 mm, 
alacsony vasalat esetében 220 mm, hátsó tor-
ziós rugó esetében 110 mm. Húzórugós kapuk-
nál ez 160 mm.

ALJZAT
A kapu telepítése előtt célszerű az aljzat-mun-
kák befejezése.Az aljzatnak vízszintesnek, 
egyenletesnek kell lennie, hogy a garázsajtó tö-
kéletes alsó zárása biztosított legyen. Az esetle-
ges hézagok az alsó tömítőgumi és a padlózat 
között hőveszteséget vagy a víz beszivárgását  
okozhatják.

MENNYEZET
A vízszintes sínvezetés és a kapumozgató-
motor felfüggesztése a mennyezetre történik. 
Ezért szükséges, hogy legalább a rögzítések 
helyén teherbírása megfelelő legyen. Amennyi-
ben ennek megoldását a szerkezet nem teszi 
lehetővé, úgy acél vagy fa áthidaló gerendával 
oldható meg ezek rögzítése.

A GARÁZSKAPUK HELYIGÉNYE
A garázskapu és a kapumozgató telepítésénél 
szükséges a kapu illetve a motor mozgásteré-
nek szabadon hagyása.

A TELEPÍTÉS ELŐTT
A telepítés megkezdése előtt a helységet üres 
állapotban szükséges átadni illetve le kell fedni 
a szerelőaknákat, egyéb gödröket.

TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES 
ELEKTROMOS ÁRAM
A telepítés helyén  230V/50Hz elektromos 
feszültséget kell biztosítani a munkák elvég-
zéséhez. Ajánlatos a helység áramtalanítása a 
szerelés idejére, esetleges falfúrások közbeni 
vezeték átfúrásból adódó balesetek elkerülé-
sének érdekében.



TARTOZÉKOK 
ÉS BiZTONSáGi FELSZERELÉSEK

Ujjbecsípődés elleni védelem

A szekciók profilja úgy van kialakítva, hogy megfeleljen az EU biz-
tonsági normáknak, melyek 2005 május 1-én léptek hatályba.

Felső aluprofilba elhe-
lyezkedő, szigetelő gumi, 
amely felülről biztosítja a 
tökéletes zárást.

Cilinderes zárbetétel 
ellátott motorlevá-
lasztó zár.

Oldalsó flexibilis 
gumitömítés, a 
függőleges vasa-
latra van szerel-
ve, mely tökéletes 
oldalsó szigelést 
ad.

Mechanikus kézi zár biztonsági cilinderrel, kétoldali 
tolórudas lezárással, biztonsági és esztétikus meg-
jelenésű.

Csapágyazott gör-
gők segítik a kapu 
halk és  tökéletes 
működését, ez-
által az ügyfelek 
megelégedettsé-
gét szolgálja.

Többkamrás alsó 
gumitömítés, mely 
biztosítja az alsó 
szekció és az alj-
zat közötti tökéle-
tes zárást.

Oldalbenyúlás elleni 
védelem a függőle-
ges vasalaton, mely 
a sérülések kivédé-
sére szolgál.

Esztétikus, külső-
belső fogantyú, 
mely segíti a kézi 
mozgatást.

– 26 –



Rugótörésgátló - megfelel 
a legszigorúbb biztonsági 
EU szabványoknak.

TOX - modern 
rendszer, mely a 
fő fémszerkeze-
tek összeillesz-
tését biztosítja, 
hegesztés és for-
rasztás nélkül.

Horganyzott felületű ru-
gók. Növeli a rugó rozs-
dásodással szembeni el-
lenálló képességét. Masszív alapkonzol a tor-

ziós rugós rendszerű ka-
puknál biztosítja a tökéle-
tes illeszkedést, melyet az 
Olymps Door cégcsoport 
fejlesztett ki.

Merevítők biztosít-
ják a szekciók szi-
lárdságát nagyobb 
nyílásméreteknél, 
a merevítők eszté-
tikus véglezárók-
kal ellátottak.

Alsó pánt, alu-
mínium ötvö-
zetből.

Oldalsó, állítható gör-
gőtartók és zsanérok, 
melyekkel pontosan be 
tudjuk állítani a szekciók 
záródását az oldalsó és 
felső gumitömítésekre, 
ezáltal növelve a szige-
telés hatásfokát.

Ujjbecsípődés elleni véde-
lem.

A szekciók felső részén tömí-
tőgumi található, ezáltal a pa-
nelek között tökéletes, hőhíd-
mentes a szigetelés.

Középső zsanérok 
biztosítják a két 
szekciók közötti tö-
kéletes illeszkedést 
és a kialakításuk-
nak köszönhetően 
biztonságos nyitást-
zárást eredményez-
nek.
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