
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

VĀRTU NOVIETOJUMS

GARĀŽU VĀRTI TermoLi� Plus
 

Produkts:  

Sekciju garāžu vār� TermoLi� Plus 
 
Siltuma caurlaidības koeficients U: 
 0.56 W/m²k (40 mm panelis) 
 0.95 W/m²k (�kai durvju plaknei) 
 1.1 W/m²k (garāžas vār�em)  
 
Uzstādīšana uz:  

✓ Mūra  
✓ Betona  
✓ Dzelzs rāmja 
✓ Koka rāmja  

 
Izmēri:  
Max izmērs: 3000 x 3000 mm
VAI
Max izmērs: 5000 x 2500 mm 

   
   

 
Uzstādīšana: 

✓ Garāžas iekšpusē 
Min. vieta sānos - 85mm katrā pusē 
(vieta virs ailes >=350) 

  

Min. vieta virs ailes – 85mm (Rokas vadība) 
Min. vieta virs ailes – 120mm (Automā�ka)  
Vieta sānos un virs ailes - gluda un vienā plaknē   

 

 
 

Svara kompensācija:  
Vērpes atspere   

Min. vieta sānos - 95mm katrā pusē 
(vieta virs ailes <350) 

Servisa durvis:

 

Izgatavotas no anodē�em alumīnija profiliem. 
Ar zemo slieksni 35 mm vai standarta pas�prināto 
140 mm. Servisa durvju standarta platums (gaismas
aile) 760/860/960 mm. Visas servisa durvis ir 
aprīkotas ar durvju aizvērēju, slēdzamu atslēgu un 
alumīnija rokturi. 

 

Vārtu plakne:  

 

 
  ✓

 
Virsmas ārpuse: kokgriezuma dizains, 
apmetuma dizains, gluds dizains  

 ✓
 

Virmas iekšpuse: apmetuma dizains 
(balts RAL 9002) 

 Apakšējā durvju mala:

 ✓

 

Korozijas izturīgs alumīnija profils ar 
blīvgumiju  

 Krāsas: 

 
✓

 

Rievo� –

 

Balta RAL9016, Brūna RAL8014,
Antracīts RAL7016, Sudraba RAL9006

 
✓

 

Centra rieva -

 

Balta RAL9016, Antracīts

 

Tumšais ozols,

 
✓

 

Gludi -

 

Balta RAL9016, Antracīts RAL7016

Durvju vērtne ir izgatavota no atsevišķām sekcijām, 
no cinkota lokšņu tērauda, sekciju biezums 40 mm 
visā plaknē. Izolācija: poliuretāna putas. Pirkstu 
saspiešanas aizsardzība iekšpusē un ārpusē saskaņā 
ar DIN EN 12604 regulu.

rievo� gludi centra rieva

Virsma: 

RAL7016, Zelta ozols,
Mahagons

 

 

 

 
Virsmas aizsardzība: 

Cinkots tērauds ar dubulto pārklājumu 
(uz poliestera bāzes 25 
Koka dizains: cinkots tērauds ar UV izturīgu krāsu 
(uz poliestera bāzes 25 μm).

 
 
Rokas vadība:   
Standarts - Aizbīdnis no iekšpuses. 
Ieteicams - Atslēga (ja nav citas ieejas garāžā). 
Automā�ka:  
✓ Automā�kas komplekts ar sliedi, 230 V, 50 Hz.
✓ Darbība ar spēka ierobežotāju, saudzīgs starts 

un apstāšanās.  
✓ Tālvadības pults, ko var savienot ar citām ierīcēm

 S�klojums: 
✓ Panorāmas sekcija no alumīnija profiliem ar 

organiskā s�kla pake� 19 mm.
 

 Alumīnija profili -  

✓ Taisnstūra plastmasas 680x373mm (ar rāmi). 
Dubults�kls. Melnā krāsā.

✓ 

μm). 

Cinkotas tērauda detaļas un cinkotas atsperes.

 anodē�. Citas krāsas (pulvera pārklājums 
saskaņā ar RAL).

✓ Nerūsējošais tērauds - kvadrātveida vai apaļas.  

Taisnstūra plastmasas 640x335mm (ar rāmi). 
Dubults�kls. Baltā krāsā.Vārtu mehānisms:  

Vārtu mehānisms izgatavots no cinkota tērauda.  
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