KAPUK, AMELYEK
A VILÁGRA NYÍLNAK
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Számos típusú garázskapu létezik, köztük többek között redőnykapu és szekcionált, valamint
billenő kapuk. A megfelelő választás első sorban attól függ, milyen igényeink vannak
a termékkel szemben. Ha pl. elektromos meghajtásúnak kell lenni, és minimális helyet kell
foglalnia, redőnykaput kell választanunk.
HASZNÁLHATÓSÁG – A redőnykapu annyira univerzális, hogy be lehet őket építeni már
meglévő és épülőfélben lévő ingatlanokba is. Fő előnye a helytakarékosság, mivel a kapu
függőleges síkban dolgozik. Ezt főleg azok értékelik, akik az otthonukat körülvevő térben nagy
felhajtóval rendelkeznek, no sense of this part - please delete or send english version. A kapu
felemelt palástja nem korlátozza a láthatóságot sem, ami jelentősen kihat a gépkocsit vezetők
biztonságára.
KÉNYELMES KEZELÉS – Az Aluprof SA elektromos motorral ellátott kapukat ajánl.
A redőnykaput nem csak kényelmesen lehet üzemeltetni, de mindenek előtt biztonságos. Az
elektromos meghajtás alkalmazása lehetővé teszi távirányítás használatát. A rádiós vezérlésnek
köszönhetően, távirányítóval lehet nyitni és zárni, anélkül, hogy ki kellene szállni a gépkocsiból.
Ez a megoldás este, eső idején és télen válik be. A kapu el van látva lezuhanás elleni védelemmel.
Ezen kívül a kapuban egy sor védelmet lehet alkalmazni, pl. fotocellát vagy záró él védelmet.
A REDŐNYKAPUK ELŐNYEI – A redőnykapuk profiljait kétféle típusra lehet felosztani: habosra
és extrudáltra. Az első minőségi alumíniumlemezből készül, ami kétrétegű, PA rendszerű
lakkréteggel van bevonva. Ennek köszönhetően a termék fokozottan ellenáll a kopásnak és az
időjárási tényezőknek. Az extrudált alumínium profilok pedig tartós és stabil védőburkolatot
alkotnak. Széles színválasztékban kaphatók, amely színbevonat porszórással készült, ami növeli
a teherbírásukat. A piacon kapható, modern kapuk előnye szintén a gazdag színválaszték, aminek
köszönhetően a homlokzat színéhez lehet megválasztani a terméket
SZERELÉS – A kaput kizárólag megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező,
a kapu gyártója által kijelölt személy telepítheti, állíthatja és indíthatja be. A terméket úgy kell
telepíteni, hogy könnyen hozzá lehessen férni a gépészeti egységeihez a különféle beállítások,
karbantartások vagy javítások során, és ami fontos, a palást leengedését és felhúzását nem
akadályozó módon. Az elektromos hálózaton végzett munkát, aminek a célja, hogy a feszültséget
a kapu hajtóművéhez vezessék, csak olyan ember végezheti, aki speciális jogosultsággal
rendelkezik.
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Redőny garázskapu

BGR

A redőnykapuk ideális megoldást jelentenek épülőfélben lévő garázsoknál éppúgy, mint
meglévő épületeknél. Védik az épületnyílásokat, garázsokat, raktár- vagy kereskedelmiszolgáltató épületeket a nem kívánt behatolás és az időjárási tényezők ellen.
A méretektől és a beépítési feltételektől függően a garázskapu be lehet építeni
konzolokra vagy szekrénybe. A kapuprofilok mindenek előtt habbal kitöltött profilok,
amelyek PU/PA rendszerű, kétrétegű lakkbevonattal rendelkező, magas minőségű,
alumínium lemezből készülnek. Ez a bevonat fokozottan ellenáll a kopásnak és az
időjárási tényezőknek. Az extrudált kapuprofilokat pedig jelentős tartósság és teherbírás
jellemzi, valamint a RAL paletta bármely színében kaphatók. Lehetőség van arra, hogy
a profilokat dekorációs fóliával ragasszák le, ami jelentős mértékben emeli a termék
vizuális megjelenését, és korlátozza a kopásállósági problémákat.

Helytakarékosság
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A redőnykapu használatának egyik előnye a helytakarékosság. A függőleges síkban működő
kapu jó megoldás ott, ahol a garázsban álló jármű rövid, vagy egyenest az úttestről kell behajtani.
Ez jelentősen javítja a vezető biztonságát, mivel a felgördített kapupáncél nem korlátozza
a láthatóságot. Az elektromos meghajtás alkalmazása lehetővé teszi távirányítás használatát.
A rádiós vezérlésnek köszönhetően távirányítóval lehet nyitni és zárni a kaput, anélkül,
hogy ki kellene szállni a gépkocsiból, ezzel kényelmessé téve a használatot.
A hatályos szabványoknak megfelelően az ipari kapu standard módon el van látva lezuhanás elleni
védelemmel. Fel lehet még szerelni olyan védelemmel, ami megakadályozza, hogy zárás közben valakit
vagy valamit összenyomjon, illetve fotocellával is. Áramkimaradás esetén a kaput ki lehet nyitni kézi
vésznyitóval is. A kapu elektromágneses hajtóműve a feltolásgátlókkal sikeresen megakadályoznak
minden kísérletet a páncél felnyitására. Az erős, megfelelő falvastagságú lefutók megnehezítik
a páncél kitépését.
A gazdag színválasztékának köszönhetően kitűnő dekorációs elemek, amelyeket minden épület
megjelenéséhez hozzá lehet igazítani. A színbevonat porlakkozással készül.
PA 52 | PA 55 | PA 77 | PE 55 | PE 100
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