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СЕГМЕНТНИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

Предности на сенгментните врати:

- можете да бирате различни бои и дизајни
- одлична термичка изолација, изработени од челичен
пластифициран лим од две страни, просторот помеѓу нив
е изполнет со термо и звучна изолаторска пена
- тивко движење
- можност за вградени прозорци и и целосно проѕирни
панели
- солиден изглед - масивни и луксузни

ГАРАЖНИ ВРАТИ – ЛЕТЕЧКИ КРИЛА

Предности на летечките крила:

- едноставни за користење (дури и рачно), исклучиво
тивки
- изработени од висококвалитетен пластифициран лим со
дебелина 0.8мм. полимерно обоени
- Рачно движење, хоризонталното заклучување со
масивни метални лостови кој заштитуваат од
надворешни манипулации
- опремени се со двострана заклучувачка брава со таен
цилиндер
- Речиси безшумно отворање, благодарение на
амортизерите и лајсните за заклучување;
- можност за автоматизација - веднаш или подоцна
- лесна и брза монтажа
- одлични со квалитет/цена
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ИНДУСТРИСКИ ГАРАЖНИ ВРАТИ

Предности на индустриските гражни врати:

- користење за големи отвори и интензивна натовареностмагацини, автосервиси, производствени хали и др.
- можност за изработка на врати до 35 м2
- управувани преку мотор со копче или далечински
управувач, рачно со ланец
- можност за дополнителна пешачка врата во самата врата,
како и вградени прозорци и целостно проѕирни панели
- панели со дебелина 40 – 45 мм, изработени од челичен
пластифициран лим од две страни, просторот помеѓу нив е
изполнет со термо и звучна изолаторска пена
- одлична топлинска изолација и звучни карактеристики,
против проток на ветер и херметичност

РОЛО ГАРАЖНИ ВРАТИ

Предности на роло гаражните врати:

- можете да бирате различни бои и дизајни:
* ламела без изолација – 0.8 мм пластифициран лим
* ламела со изолација - 1.9 см дебелина на ламелата
изполнета со пурпена
* тип плетенка - со пластифицирани челични шипки Ф8.
- отвораат тивко и лесно
- со ширина до 7 метри кај врати со зајакната ламела
“термометал”
- управувани преку мотор , управуван од копче , електричен
прекинувач или далечински управувач
- можност за поставување на UPS уреди - за поголема
безбедност при кризна ситуација
- основните бои се бела, кафеава , сива , златен даб, орев ,
постои можност и за други бои,со рок на испорака 30 дена

Гаражни, индустриски и противпожарни врати. Автоматизација
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ПВЦ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Користејки нашите ПВЦ прозорци и врати
добивате:

Алупласт Идеал 4000

Алупласт Идеал 5000

- ПОДОБРУВАЊЕ на штедењето на енергија и
постигнување на повисока енергетска ефикасност со
користење на 5 или 6 коморни профилни системи и
стакла со специјални слоеви, како „К“ стакло и „четири
сезонско стакло“
- ПОДОБРУВАЊЕ на експлоатацијата на прозорците со
вградување на „осигурувач“ против провиснување на
крилото, блокирање за неповолното „паѓање во две
оски“, „централна рингла“ кај двокрилните прозорци која
овозможува лесно отворање на високи прозорци
- НАМАЛУВАЊЕ на бучавата од уличното движење или
соседите со поставување на стаклопакети со различна
дебелина на стаклата (4-6 мм, 5-4 мм), наместо
стандардните (4-4 мм), како и стаклопакети со тројно
стакло со различна дебелина на стаклата 4-5-4
- НАМАЛУВАЊЕ на појавата на кондензација и мувла, со
користење на специјално ослоените стакла „К“ стакло и
„четири сезонско стакло“ и инсталирањето на оков со
микровентилација
- ЗАШТЕДА на пари за греење во зима и ладење во лето
со тоа што инвестицијата во стаклопакетите се враќа за
отприлика 6 месеци до 1 година
- ЗГОЛЕМУВАЊЕ на сигурноста од крадци и провала со
користење на sequrity оков со 2 или 6 точки на
заклучување
- ЗГОЛЕМУВАЊЕ на вредноста и атрактивноста за
продажба на вашиот објект
- КОРИСТИТЕ кратки рокови 10-20 дена за изработка и
достава на прилично големи објекти од 500-1500 м2
- ДОБИВАТЕ понуда според вашите можности за
цена/квалитет, користејки 3,4,5 и 6 коморни ПВЦ системи
на неколку европски бренда Aluplast, Profiling, Vivaplast,
два вида оков МАСО и Ворне како и сите видове
стакопакети
- ДОБИВАТЕ производ од фирма која работи со
производствени линии и е сертифициран производител
по ISO 9001-2008, како и сертифициран производител на
профилите "ALUPLAST", што е гаранција за квалитет

Оков МАСО

Четири сезонско стакло Planitherm 4s)

- Коефициент на топлопроводливост 1.0 W/m2K – по
добра термичка изолација дури од повеќето ПВЦ
профили
- Пропуштање на UV зраци - 28% - го намалува
пропуштањето на штетните UV зраци кој се лоши за очите
и кожата на човекот, ги заштитува боите на мебелот во
просторијата
- Соларен фактор - 43 % - одлична рефлексија на
сончевите зраци, што значи помалку потрошена ел.
енергија за климатизација во летните денови
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АЛУМИНИУМСКИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Предности на Алуминиумските прозорци и врати:
ЕТЕМ Е1000

ЕТЕМ Е45

Шибер
алуминиум

- Алуминиумот е метал со големата цврстина и се препорачува при
изработка на по- големи елементи како излози и влезни врати
- идеален за WC врати – за разлика от дрвените врати алуминиумот не се
дуе од водната пареа и влагата во купатилото. Можност за изработка во
сите видови мат стакло или огледало.
- избор на бои по RAL и иматација на дрво
- можност за застаклување со единечно стакло или стаклопакет
- термо профилите ЕТЕМ Е45 се со канал на оков за ПВЦ прозорци,
овозможувајќи повеќе точки на заклучување, штелување на шарките и
брзина на монтажа
- алумиумот е лесен, отпорен на корозија со максимална структурна
стабилност

РОЛЕТНИ, КОМАРНИЦИ, ВЕНЕЦИЈАНЕРИ
Ролетни
- алуминиумски ролетни со изолација.
- можност за изработка на ролетни до 6 кв.м
- основни бои бело, сиво имитација на дрво
- алуминиумска ламела 39 мм.

Комарници
- роло, на шарки, статични, за врати
- се изработуваат от висококвалитетни алуминиумски рамки
и мрежи од фиберстакло
- монтажа на секаков вид прозорци и врати
- не бараат никаква подршка!

Венецијанери
- се изработуваат од алуминиум со ширина на ламелите 16 мм. и 25 мм
- разновидна палета на бои
- опремени се со сигурен механизам и се чистат лесно
- го регулираат пристапот на светлина со вртење на решетките
- се стават се на секое крило одделно

Гаражни, индустриски и противпожарни врати. Автоматизација
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ПРОТИВПОЖАРНИ И СПЕЦИЈАЛНИ ВРАТИ
Противпожарни врати

Како специјалист за челичните врати, Доорс Импекс нуди голем избор од пртотивпожарни врати, кој се во
согласност со сите европски стандарти. Со огноотпорност 60 мин., 120 мин. можете да изберете
соодветната ПП врата за Вашите потреби од широката палета дизајни, димензии и покритија.

Брзоподвижни врати

Флексибилни, брзоподвижни врати за оптимизиран проток на материјалите и подобра профитабилност брзи, функционални и индидивидуални.
Помагаат за одржување на постојани температури во фабрики и прозиводствените сали. Овие врати ви
овозможуват да го користите постоечкиот потенцијал и активно да ги намалите вашите трошоци!
Брзоподвижните динамични врати се произведуваат за внатрешна и надворешна употреба и димензии по
ваши барања. Тие одговараат на највисоките европски стандарди за безбедност.
Звучноизолирани врати

Затворски врати

Повеќенаменски врати

1. Челични звучноизолирани врати за посебни барања на индустријата и енергетскиот сектор
2. За местата за лишување од слобода. 2 комада триделни шарки со фиксен блокатор и округли лагери, со
зајакната заштита на шарката, 1 парче 200 ° шпионка со мало прозорче. Крилото и касата се од
пластифициран лим 2 мм .
3. Здрави и сигурни, тие се целосно способни да се справат со несокојдневни ситуации во работилница,
магаџин, офис или административни места. По потреба се нудат со звучна изолација и димозаштита.
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МОТОРИ ЗА ГАРАЖНИ, ШИБЕР И КРИЛНИ ВРАТИ

Comfort движечки системи од Marantec
Автоматски нај - добриот избор!
Проектирани и во целост направени за екстремно
продолжена издржливости работа во исклучтителни
временски услови како тропска горештина, поројни дождови
и сибирси студ

Зашто Marantec:

Сосема глатко движење!
функција споредлива со системот АSR кај автомобилите - заштита против
пролизгување. Движечкиот систем Comfort има исклучително глатко стартување и
запирање, што гарантирано тивко движење на вратата.
ABS систем за движење на вати?
Патентираната автоматика на системот Comfort реагира навремено и на најмалите
препреки кои го попречуваат движењето на вратите, таа веднаш ја стопира и ја
враќа 20 см. наназад. Како ABS - от кај автомобилите што помага за совладување на
критични ситуации.
Систем за оптимална заштеда на електрична енергија!
Споредлива со 3L моторот на автомобилите, Comfort системот ја редуцира
потрошувачката на елетрична енергија за повеќе от 60% и тоа во секоја ситуација.
Перфектна сигурност пред секое движење!
Вратата се движи единствено и само кога сите системи за безопасност работат
перфектно. Електронската техника Marantec, го следи непрекинато секое движење
на вратата.
Комфорт и кај монтажа и во пуштање во употреба!
Секое мени и ниво имат постојани позиции
Едноставно и брзо пуштане во експолатација - во три чекори
Аксесоарите во целост се претходно настроени

Дополнителни аксесоари:

електроклучалка

сигнална лампа

фотокелии
Гаражни, индустриски и противпожарни врати. Автоматизација
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РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Kromberg & Schubert - Germany - Битола
KEMET - Electronic USA - слободна економска зона Бунарџик.
T- Home Germany - Скопје , плоштад Македонија
Johnson Matthey 2 United Kingdom - Скопје, слободна економска зона
Бунарџик.
Johnson Controls Inc - Holland - гр. Штип
Бетон Скопје - катна гаража - деловен простор Скопје, Центар
хотел Александар Палас - Скопје
стамбени / приватни згради во Скопје населба Аеродром,Ново Лисиче,
Кисела вода, Карпош, Тафталиџе, Дебар Мало, Козле, Илинден и др.
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