Fișa tehnică

Poartă Batantă JALUZE

Dimensiune Standard H-1850 L-3400

Descriere Produs:
Poarta Batantă Jaluze, este compusă din Cadrul Portii și Gard Jaluze:
 Cadrul Porților este produs din profil de metal simplu, zincat termic conform normelor UE, apoi șlefuit conform standardelor SSPC-SP2 ASTM
D6386/D7803 , după ce este vopsit în cîmp electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 2000C
 Gardul Jaluze pentru Porți este produs din tablă zincată, cu găuri de montare pre-perforate. Gardul este dezasamblat și ajustat, apoi vopsit în cîmp
electrostatic și tratat în cuptor de polimerizare la 2000C, după ce este încastrat în Cadrul Porților.
 Porțile sunt echipate cu Zăvor Ascuns și Balamale Ajustabile cu rulment încorporat (produs de Marca Comercială GMD și înregistrat ca invenție în anul
2021 )
 Aceasta metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și apoi vopsite separat) ce
la rîndul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
 Ambalajul Porților are trei straturi de protecție ce ajută la transportarea produsului în siguranță maximă.
 Porțile Batante Jaluze sunt produse cu sistemul de Balama Ajustabilă deja încorporat și se montează ușor pe stâlpi speciali produse de Marca
Comercială GMD.

Domenii și termeni de utilizare:





Porțile Batante Jaluze sunt destinate pentru a asigura intrarea și ieșirea din teritorii cu destinații diferite.
Se recomandă pentru instalare la case particulare, complexe locative, centre comerciale etc.
Pozitia lamelelor asigura vizibilitatea din interior dar blocheaza vizibilitatea din exterior.
Termen de utilizare nu mai puțin de 50 ani.
Balama ajustabilă
de sus

Parametri tehnici:
Denumirea (componente)
Cadrul Porții
Zăvor Ascuns
Balama Ajustabilă
Cadru Gard Jaluze
Lamele Jaluze
Stâlp pentru Porți (fig.1)
Stâlp pentru Porți (fig.2)

Materiale

Zincare

Profil 60x40/2 + 40x25/2
Profil 30x20/3 + Mîner Aluminiu
Balama Ajustabilă GMD (cu rulment încorporat)
Profil Pas/zinc+Profil Orizontal+Suport Spate+Nituri AL/INOX
i( laminate, perforate, vopsite, ambalate)
Lamele zincate ( laminate, perforate, vopsite, ambalate)
Profil 100x80/3 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)
Profil 80x40/2 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)

Termică
Termică
Galvanică

Zăvor Ascuns

Termică Continuă
Termică Continuă
Termică
Termică

Balama ajustabilă
de jos

Avantajele Porților Batante Jaluze marca GMD:
Zincare Termică

 Protejează împotriva coroziunii
 Prelungește durata de viața a produselor eliminând costurile suplimentare de intreținere
 Produsul se acoperă extern și intern cu un strat de până la 70 micron

Vopsire în câmp
electrostatic








Balama ajustabilă

 Permite deschiderea bilaterală de 110° în ambele direcții
 Permite reglarea înălțimii și unghiului porții în raport cu cota 0
 Deschiderea lacrelor are loc pe rulmenți, această metodă elimină frecarea metalelor si
prelungește durata de viață a balamalelor, asigurând și o deschidere lina si ușoară a porții.

Metode de instalare:

Oferă durabilitate și rezistență la uzură
Strat de culoare uniform pe intreaga suprafață a produsului
Protecție suplimentara anticorozivă
Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
Costuri minime de intreținere
Maximă rezistență la raze UV.

Schiță Tehnică:

Metoda 1: Instalarea pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni :https://garduri.md/ro/instructions

Metoda 2: Instalarea pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni :https://garduri.md/ro/instructions

Parametru
Q1
Q2
Q3
Q4 (min)
H1
H2
X
Y

mm

950
250
250
400
2850
900
3400
1850

La modificarea dimensiunilor produselor, procesul tehnologic si parametrii tehnici pot fi modificați la discreția producătorului !!!

Fișa tehnică

Poartă Batantă GP-O
Dimensiune Standard H-1850 L-3400

Descriere Produs:

Poarta Batantă GP-O, este compusă din Cadrul Porții și Gard GP-O :
 Cadrul Porților este produs din profil de metal simplu, zincat termic conform normelor UE, apoi șlefuit conform standardelor SSPC-SP2 ASTM
D6386/D7803 , după ce este vopsit în câmp electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 2000C.
 Gardul GP-O pentru Porți este produs din teavă zincată, cu găuri de montare pre-perforate, Gardul este dezasamblat și ajustat, apoi vopsit în câmp
electrostatic și tratat în cuptorul de polimerizare la 2000C, după ce este încastrat în Cadrul Porților.
 Porțile sunt echipate cu Zăvor Ascuns și Balamale Ajustabile cu rulment încorporat (produs de Marca Comercială GMD și înregistrat ca invenție în anul
2021 )
 Aceasta metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și vopsite separat) ce la
rîndul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
 Ambalajul Porților are trei straturi de protecție ce ajută la transportarea produsului în siguranță maximă.
 Porțile Batante GP-O sunt produse cu sistemul de Balama Ajustabilă deja încorporat și se montează ușor pe stâlpi speciali produse de Marca
Comercială GMD.

Domenii și termeni de utilizare:

 Porțile Batante GP-O sunt destinate pentru a asigura intrarea și ieșirea din teritorii cu destinații diferite.
 Se recomandă pentru instalare la case particulare, complexe locative, centre comerciale etc.
 Pasul standart între lamele este de 20mm,putem modifica pasul din 10 in 10 mm
începând de la 0.5mm pana la 40 mm.
 Termen de utilizare nu mai puțin de 50ani.
Balama ajustabilă
de sus

Parametri tehnici:
Denumirea (componente)
Cadrul Porții
Zăvor Ascuns
Balama Ajustabilă
Cadru Gard GP-O
Lamele GP-O
Stâlp pentru Porți (fig.1)
Stâlp pentru Porți (fig.2)

Materiale

Zincare

Profil 80x40/2 + 40x25/2
Profil 30x20/3 + Mîner Aluminiu
Balama Ajustabilă GMD (cu rulment încorporat)
Profil Pas/zinc+Nituri AL/INOX ( laminate, perforate, vopsite,
ambalate)
Tevi zincate ( perforate, vopsite, ambalate)
Profil 100x80/3 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)
Profil 80x40/2 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)

Termică
Termică
Galvanică

Zăvor Ascuns

Termică Continuă
Termică Continuă
Termică
Termică

Balama ajustabilă
de jos

Avantajele Porților Batante GP-O marca GMD:
Zincarea Termică

 Protejează împotriva coroziunii
 Prelungește durata de viața a produselor eliminând costurile suplimentare de intreținere.
 Produsul se acoperă extern și intern cu un strat de până la 70 micron.

Vopsirea în câmp
electrostatic








Oferă durabilitate și rezistență la uzură
Strat de culoare uniform pe intreaga suprafață a produsului
Protecție suplimentara anticorozivă
Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
Costuri minime de intreținere
Maxima rezistență la raze UV.

Balama ajustabilă  Permite deschiderea bilaterală de 110° în ambele direcții
 Permite reglarea înălțimii și unghiului porții în raport cu cota 0 .
 Deschiderea lacrelor are loc pe rulmenți, această metodă elimină frecarea metalelor si
prelungește durata de viață a balamalelor, asigurând și o deschidere lina si ușoară a porții.

Metode de instalare:

Metoda 1: Instalarea pe stâlpi de Metal (fig.1)

Schiță Tehnică:

Instrucțiuni :https://garduri.md/ro/instructions

Metoda 2: Instalarea pe coloane de beton (fig.2)
Instrucțiuni :https://garduri.md/ro/instructions

Parametru

mm

Q1
Q2
Q3 (min)
Q4 (min)
H1
H2
X
Y

950
250
250
400
2850
900
3400
1850

La modificarea dimensiunilor porții procesul tehnologic si parametrii tehnici pot fi modificați la discreția producătorului !!!

Fișa tehnică

Poartă Batantă XL-O

Dimensiune Standard H-1850 L-3400

Descriere Produs:
Poarta Batantă XL-O, este compusă din Cadrul Portii și Gard XL-O:
 Cadrul Porților este produs din profil de metal simplu, zincat termic conform normelor UE, apoi șlefuit conform standardelor SSPC-SP2 ASTM
D6386/D7803 , după ce este vopsit în cîmp electrostatic și tratat în cuptor de polimerizare la 2000C
 Gardul XL-O pentru Porți este produs din tablă zincată, cu găuri de montare pre-perforate. Gardul este dezasamblat și ajustat, apoi vopsit în cîmp
electrostatic și tratat în cuptor de polimerizare la 2000C, după ce este încastrat în Cadrul Porților.
 Porțile sunt echipate cu Zăvor Ascuns și Balamale Ajustabile cu rulment încorporat (produs de Marca Comercială GMD și înregistrat ca invenție în anul
2021 )
 Aceasta metodă de producere și asamblare exclude tangența metal cu metal (toate elementele sunt dezasamblate, perforate și vopsite separat) ce la
rîndul său elimină apariția ruginei pe suprafață.
 Ambalajul Porților are trei straturi de protecție ce ajută la transportarea produsului în siguranță maximă.
 Porțile Batante XL-O sunt produse cu sistemul de Balama Ajustabilă deja încorporat și se montează ușor pe stâlpi speciali produse de Marca Comercială
GMD.

Domenii și termeni de utilizare:

 Porțile Batante XL-O sunt destinate pentru a asigura intrarea și ieșirea din teritorii cu destinații diferite.
 Se recomandă pentru instalare la case particulare, complexe locative, centre comerciale etc.
 Termen de utilizare nu mai puțin de 50 ani.

Balama ajustabilă
de sus

Parametri tehnici:
Denumirea (componente)
Cadrul Porții
Zăvor Ascuns
Balama Ajustabilă
Cadru Gard XL-O

Materiale

Zincare

Profil 60x40/2 + 40x25/2
Profil 30x20/3 + Mîner Aluminiu
Balama Ajustabilă GMD (cu rulment încorporat)
Bare zincate+Profil Orizontal+Cornieri zincati+ Nituri AL/INOX +
Suruburi autoforante( laminate, perforate, vopsite, ambalate)

Lamele XL-O

Lamele zincate ( laminate, perforate, vopsite, ambalate)

Stâlp pentru Porți (fig.1)
Stâlp pentru Porți (fig.2)

Profil 100x80/3 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)
Profil 80x40/2 (cu elemente p/u Balama Ajustabilă)

Termică
Termică
Galvanică
Termică
Continuă
Termică
Continuă
Termică
Termică

Zăvor Ascuns

Balama ajustabilă
de jos

Avantajele Porților Batante XL-O marca GMD:
Zincare Termică

 Protejează împotriva coroziunii
 Prelungește durata de viața a produselor eliminând costurile suplimentare de intreținere
 Produsul se acoperă extern și intern cu un strat de până la 70 micron

Vopsire în câmp
electrostatic








Balama ajustabilă

 Permite deschiderea bilaterală de 110° în ambele direcții
 Permite reglarea înălțimii și unghiului porții în raport cu cota 0
 Deschiderea lacrelor are loc pe rulmenți, această metodă elimină frecarea metalelor si
prelungește durata de viață a balamalelor, asigurând și o deschidere lina si ușoară a porții.

Metode de instalare:

Oferă durabilitate și rezistență la uzură
Strat de culoare uniform pe intreaga suprafață a produsului
Protecție suplimentara anticorozivă
Ecologică și rezistentă la efectele atmosferice
Costuri minime de intreținere
Maximă rezistență la raze UV.

Schiță Tehnică:

Metoda 1: Instalarea pe stâlpi de Metal (fig.1)

Instrucțiuni :https://garduri.md/ro/instructions

Metoda 2: Instalarea pe coloane de beton (fig.2)

Instrucțiuni :https://garduri.md/ro/instructions

Parametru
Q1
Q2
Q3
Q4 (min)
H1
H2
X
Y

mm

950
250
250
400
2850
900
3400
1850

La modificarea dimensiunilor produselor, procesul tehnologic si parametrii tehnici pot fi modificați la discreția producătorului !!!

