80 mm Segmentiniai
lauko vartai
Idealus energijos taupymas

alpha segmentiniai vartai visur

ISO 80 mm

Sumuštinio tipo (Sandwich) ISO 80 mm panelė

Izoliacijos vertė
ISO 40

ISO 60

ISO 80

Panelės storis:

80 mm

Izoliacijos vertė:

U=0,25 W/m2K

Poliuretano putų tankis:

40 kg/m3

Panelė:

Išorė mikroprofiliuota
Viduje – tinko dizainas

ISO segmentinių vartų U-vertė 5000x 5000 mm
2

1.02 W/m K

2

0.77 W/m K

2

0.49 W/m K
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Panelės sandarumas
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ISO 80 vartų panelės turi specialų uždarymą,visiškai atsparų
vėjui ir vandeniui, naudojant "Compriband" - poliuretano
sandarinimo tarpiklį, pritvirtintą tarp plokščių. ISO 80 vartai
yra visiškai izoliuoti, nes vidinės ir išorinės vartų plieno
plokštės nėra pritvirtintos viena prie kitos.
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A Dažų sluoksnis: RAL 7016, 9002 ir 9006 (išorė)

Spalvos

B Cinkuota danga: 275 g/m2

C Plieninė plokštė: 0,5 mm
D Cinkuota danga: 275 g/m2
E Grunto danga
F Didelis poliuretano putų tankis: g=40 kg/m3, CFK ir H-CFK –free
ISO 80 segmentiniai vartai gali būti šių standartinių spalvų:
RAL 9002, 9006 ir 7016. Jeigu turite ypatingų reikalavimų
renkantis spalvą, Alfa gali Jums pasiūlyti visą vaivorykštės
spalvų paletę.

Dvisieniai segmentiniai vartai su termiškai apsaugotais plieno lakštais

Sandarinimo prie grindų tarpinė

Langai

Pastatai turi atitikti vis didesnes šilumos izoliacijos charakteristikas. Reikalavimai tampa griežtesni ir ši tendencija

G Dažų sluoksnis: RAL 9002 (viduje)

681 mm

tęsiasi. Pastato atitvaros, įskaitant vartus, turi atitikti griežtesnius reikalavimus. Kaip ir segmentinių vartų ISO 40 ir ISO
60, vartų ISO 80 panelės ertmė yra tankiai užpildoma poliuretano putomis, sukuriančiomis šilumą tarp vidinio ir išorinio
vartų sluoksnių. ISO 80 segmentiniai vartai naudoja tą patį dizaino principą, tačiau su dar geresne šilumos izoliacija.

289 mm

Siūlant optimalų izoliacijos efektyvumą su U verte 0,25 W / m2K, ISO 80 vartai atitinka klientų poreikius,
kurie nori statyti pastatus (ar turėti juos pastatytus) pagal šios dienos reikalavimus. Rezultate, šie vartai idealiai
tinka parduotuvių šaldymo patalpoms, šaldymo sandėliams, pramoniniams pastatams, sandėliams ir prekių paskirstymo

368 mm

602 mm

centrams, kur energijos taupymas ir kontroliuojama aplinka yra svarbiausias kriterijus, taip pat, kai būtina užtikrinti
pastovią prekių temperatūrą.

Esant poreikiui padidinti natūralią šviesą, ISO 80 vartai

Norint padidinti energijos sulaikymą, ISO 80 vartų optimaliam

gali būti įrengti su langais. Elegantiškas "Microline"

sandarinimui, Alfa naudoja dvigubą gumos profilį su į vidų

profilių rinkinys, taipogi, siūlo patrauklų sandwich

įlenkta sandarinimo juosta. Guminiai profiliai yra pritaikyti

panelių komplektą.

specialiam plastikiniam profiliui su mažu šilumos laidumu.
Guminių profilių sandarinimo juosta yra susijusi su
vertikaliomis šoninėmis kreipiančiosiomis.
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Segmentiniai
lauko
Sectional overhead
vartai
doors

Greitaeigiai vartai

Segmentiniai garažų vartai

Stipri
Strongtechnologija
piece of technology

Greiti logistiniai sprendimai

Puikiai tinka visiems garažų tipams

alpha opening doors everywhere

alpha opening doors everywhere

alpha opening doors everywhere

Pilnas paslaugų paketas iš vieno tiekėjo
Mūsų produkcija yra kontroliuojama ir atitinka griežtus Europos standartų reikalavimus, įstatymus ir
normas. Mes garantuojame aukščiausią kokybę, nes priimame komponentus tik iš patikimų ir
pageidaujamų tiekėjų visame pasaulyje. Be to, siūlome asortimentą, kurį sukūrėme remiantis
strategine partneryste su kitais industrinių vartų gamintojais. Unikaliai ir iš vieno šaltinio – Alfa
užtikrina aukščiausią kokybę turinčios produkcijos paketą.
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