M.K. DOOR

GARAAZI
GARĀŽU VĀRTI
UKSED

Suurem
vairāk komforta
mugavusun
ja drošības
turvalisus

M.K.Door garaažiuksed avaldavad muljet täiustatud disaini,
hinnaaland-usteta mugavuse ja moodsa tehnoloogiaga ning
valikuvõimaluse ja kvaliteedi garantiiga.

Uksepaneelid on valmistatud kahest metall-lehest, mille vahel on
kõrgkvaliteetne vahtisolatsioon. See muudab ukselehe silmapaistvalt stabiilseks, tagab parema soojapidavuse ja pikema eluea.

Garaažiuksed avanevad vertikaalselt ülespoole ja jäävad paigale lae alla. Niisugune konstruktsioon võimaldab maksimaalselt säästa nii garaaži- kui ka õueruumi. Sektsioonidest valmistaud garaažiuksi võib paigaldada igasse garaaži, nende avamiseks on saadaval lai valik
tõstemehhanisme.

M.K.Door kasutab garaažiuste tootmisel tippkvaliteediga materjale. Uste konstruktsiooni
kvaliteeti ja turvalisust on testitud Rootsi Riiklikus Kontroll- ja Uurimisinstituudis. Uksed vastavad
Euroopa stan-dardi 13241-1 nõuetele.
Turvavarustus:

Uksed toodetakse vastavuses EÜ nõuetele,
mis tähendab, et need ei sulgu järsult, sõrmi
vahele jättes, ega lange alla, kui tross või
vedru katkeb.

Vedru purunemiskaitse takistab ukse alla
langemist torsoonvedru katkemise korral.

Trossi purunemiskaitse ei lase uksel
trossi katkemise korral alla langeda.

Mõjuvad põhjused proovida M.K.Doori garaažiuksed.
RIPO tooteliini
paneelid

Traditsioonilised
paneelid

1 Ideaalse kujuga sektsioonid jätavad
1.
elegantse muljeance.
e

2. Nähtamatud sektsioonide üleminekud.
2

3. Täpsed ja järjepidevad sektsioonide vahed.
3

RIPO tooteliini paneelid

Traditsioonilised paneelid

4. Sõrmede vahelejäämise kaitse.

5. Uus tehnoloogia tagab hinge tugeva kinnituse
paneelile.

6. Paneeli anodiseeritud alusprofiil toimib
korrosiooni eest kaitsva kujunduselemendina.

Üle 20 aasta pidevat kogemust!
Saadaval järgmistes värvitoonides:
VALGE

KULDNE TAMM

PRUUN
BRŪNS

TUME TAMM

HÕBEDANE

KOHVIPRUUN TAMM

ANTRACĪTS
ANTRATSIITHALL

PANEELID SAAB VÄRVIDA IGAS VÄRVITOONIS

Garaažiuste tarvikud

aken

täisklaasiga sektsioon

silinderlukk

silinderlukk

käepide

käepide

ventilatsioonirest

jalgvärav

Roostevabast terasest
dekoorklaas

silinderlukukomplekt koos
käepidemega

riiv

M.K.Door pakub uste paigaldust, garantiiteenust ja hooldust.

Garaažiuste avajad
Comfort 360, 370 ja 380 – meie valge pilgupüüdja.

Väga nõudlikule kliendile. Patenteeritud blueline-tehnoloogia vähendab
energiatarbe minimaalseks, uuenduslik kiirendusfunktsioon võimaldab uksel väga
kiiresti liikuda. Moodne LED-valgustus tagab garaaži maksimaalse valgustatuse.
Ukse liikumiskiirus – Comfort 370 – max 235 mm/s; Comfort 360 – max 220 mm/s;
Comfort 380 – max 180 mm/s.
Energiatarve ooterežiimis: 0,6 W.

Comfort 200 seeria – ei jäta soovidele ruumi.
Meie Comfort 260, 270 ja 280 garaažiuste mootorid on tõeline klassika. Nüüd juba viiendat
põlvkonda hinnatud, jätkavad need ikka veel muljetavaldavalt, pakkudes uksesõbralikku
avamise kontrollimist ning olles pika elueaga ja energiasäästlikud. Klassikalise valgustuse
on asendanud moodne LED-tehnoloogia.
Ukse liikumiskiirus 160 mm/s, energiatarve ooterežiimis 4 W

Raadiosaatjad - erineva
garaažiuste turvamiseks. Ideaalne kaitse funktsionaalsusega, näiteks
võimaldades kontrollida ühe
kokkupõrkel tekkivate vigastuste eest.
saatjaga mitut ust ja väravat.
Soovitatav lastega peredele.

Fotoelemendid - täiendav viis

Varupatarei - võimaldab Universaalne vastuvõtjavõimaldab kontrollida muid
voolukatkestuse korral
garaažiust umbes 5–7 korda seadmeid nagu valgustus ja
teiste tootjate ukseavajad.
avada/sulgeda.

väravad

Operaatoriga liugväravad

Operaatoriga tiibväravad

VÄRAVAD

M.K. DOOR
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