
GARAŽO VARTAI „HOME“

Europos  standartus atitinkantys sekciniai garažo vartai „HOME“ - optimalus sprendimas Jūsų namams bei 
komerciniams pastatams. Šiuos vartus gaminame tiksliai pagal Jūsų individualius išmatavimus ir asmeninius 
poreikius. Garažo vartai „HOME“ yra tvirti ir ilgaamžiai, nes kurdami šį vartų modelį kruopščiai parinkome ir 
ištestavome reikiamus komponentus. Maksimalūs išmatavimai - 5000 x 3000 mm. 

 ▎ Standarinė sąrama - 350 mm
 ▎ Gaminame pagal Jūsų išmatavimus 
 ▎ Atitinka standartą EN 13241-1
 ▎ 15.000 - 50.000 darbo ciklų
 ▎ Sukimo „Torsion“ spyruoklės
 ▎ Segmentai: Basic (Italija)
 ▎ Garantija - 24 mėnesiai
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40 MM

BASIC (ITALIJA) - uždaro kontūro 
segmentai gaminami iš aukštos 
kokybės plieninės galvanizuotos 
skardos, atitinkančios standartą 
UNI EN 10326 ir užpildyti didelio 
tankio (40 +/- 4 kg/m3) poliuretano  
putomis.

VARTŲ SĄRAMA - inovatyvios 
konstrukcijos dėka, garažo 
vartams „HOME“ reikia 
mažesnio sąramos  aukščio, o 
jų montavimas yra lengvesnis ir 
greitesnis. Pritaikysime vieną iš 
trijų vartų pakilimo tipą.

VARTŲ KONSTRUKCIJA

70 - 350 MM 15.000 - 50.000 1,5 MM

DARBO CIKLŲ - garažo vartai 
„HOME“ komplektuojami 
su sukimo („Torsion“) 
spyruoklėmis. Spyruoklių 
ilgaamžiškumas 15.000 - 50.000 
atidarymo/uždarymo ciklų, 
diametras 51-67 mm.

VARTŲ KREIPIANČIASIAS - 
gaminame iš 1,5 mm storio 
cinkuoto plieno. Sujungimus 
atliekame specialia įranga, 
naudojant  šaltojo kniedijimo 
būdą, tad detalių apsauginis 
sluoksnis išlieka nepažeistas.

Vartų tipas Buitiniai

Maksimalūs matmenys 5000 x 3010 mm

Segmentų storis 40 mm

Segmento šilumos laidumas U 0,58 W/m2K

Oro pralaidumas 3 kasė

Atsparumas vėjui 5 klasė

Atsparumas vandens praleidumui 3 klasė

Angokraščiai ≥ 100 mm

Minimali sąrama ≥ 70 mm

Spyruoklių tipas Sukimo („Torsion”)

Spyruoklių vieta Gale/Priekyje

Spyruoklių ilgaamžiškumas min. 15 000 ciklų

Apsaugos nuo spyruoklių lūžimo Yra

Garantija 2 metai

SPECIFIKACIJOS

Tel.: +370 37 308 900          El. paštas.: info@idomus.lt          www.idomus.lt

VARTŲ SPALVOS IR SEGMENTAI

Pagal pageidavimą galite išsirinkti Jums tinkančią 
spalvą iš RAL spalvų paletės. Vartų dažymui naudojame 
aukščiausios kokybės vokiškus dvikomponenčius 
poliuretaninius dažus, užtikrinančius spalvos 
ilgaamžiškumą ir pasižyminčius mažu blukimo rodikliu.

Sekcinių vartų  „HOME“ spalvą galite rinktis iš 
standartinių arba nestandartinių spalvų segmentų.

STANDARTINIAI SEGMENTAI

NESTANDARTINIAI SEGMENTAI

Siauros lentelės
 H = 101,7 mm
“V” grioveliai

BALTA  
“Stucco” 
RAL9016

SIDABRINĖ  
“Stucco” 
RAL9006

PILKA  
“Stucco” 
RAL7016

RUDA  
“Woodgrain” 

RAL8014

Lygus 
paviršius

PILKA  
“Flat”  

RAL7016
+5%

Plačios lentelės  
H = 238 - 293 mm
“U”  grioveliai

Auksinis 
ąžuolas
+15% 

RUDA  
“Woodgrain” 

RAL8014
+5%

Siauros lentelės
H = 122 mm

“U”  grioveliai


