
СЕКЦИОННИ ВРАТИ 
 за дома

Технически характеристики
стандарт на 
производство CE(EN13241-1)

релси и профили галванизирани

панел 42 мм

цвят по RAL

пълнеж на панела пенополиуретан

ветроустойчивост клас 3

въздухопропускливост клас 4

устойчивост на 
водопроникване клас 3

коефициент на 
топлопроводимост

1.2 W / (m2K)

коефициент на 
шумоизолация

24 dB

защитен клас на 
мотора

IP54

захранване 220 / 230 V

максимални размери H Max 8000 mm,
W Max 10 000 mm

Вратите с марка Secdoor са произведени от висококачествени 
западноевропейски материали, като при изработването 
им са използвани ултрамодерни технологии и процеси.

Основни предимства:
1.  Притежават отлични топлоизолационни 

качества, които осигуряват на вашия гараж 
прохлада през лятото и защита и комфорт през 
зимата.

2.  Използването на силиконови ролки и гумени 
ремъци осигурява абсолютно безшумно 
движение на вратата.

3.  Съобразени с максимално оползотворяване на 
гаражното ви пространство - вече имате място 
за много допълнителни неща.

4.  Системите против късане на въжета и 
пружини осигуряват европейски стандарти за 
безопасност и надеждност и вие се чувствате 
сигурни за вашите деца и близки.

5.  Дълъг живот на експлоатация и минимална 
степен на поддръжка - профилактиката веднъж 
годишно, както и периодичното смазване 
със силиконов спрей, са достатъчни, за да се 
гарантира 10-годишна многократна употреба.

6.  Произведени по Вашите индивидуални 
и специфични изисквания - огромното 
разнообразие на панели и цветове ще ви помогне 
да изявите своята идентичност и да придадете 
на фасадата на вашата къща стил и характер.
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Елементи на конструкцията
Добре прецизираните компоненти на 
гаражната ви врата допринасят за една 
перфектно работеща система дори и при 
интензивна употреба.

1.  Здрави стоманени водачи - вертикални и 
хоризонтални, цинк 275/ дебелина 2-2,5 мм

2.  Масивен стоманен вал с торсионен 
механизъм, даващ възможност за 25 000 
цикъла на отваряне - това означава повече 
от 34 години употреба без необходимост от 
подмяна при повечето гаражни врати.

3.  Термопанел 42 мм с дебелина на стоманата 
0,7 мм - едновременно осигуряващ както 
качествена топлоизолация, така и сигурност 
и защитеност на вашия гараж.

4.  Ролки и панти за движение, съобразени с 
изискванията за безшумна експлоатация.

5.  Гумени уплътнения, изработени от 
висококачествен GPDM, осигуряващ 
максимална плътност.

6.  Дръжки и резета за удобство и сигурност.

Безопасност и сигурност

1.  Устройство против скъсване на пружина

2.  Устройство против скъсване на въжета

3.  Система за спиране на вратата при срещане 
на препятствие

4.  Възможност за инсталация на допълнителни 
фотоклетки

5.  Магнитен изключвател при опция пешеходна 
врата

6.  Електронна защита при опит за влизане с 
взлом, вградена в автоматиката на вратата

Тясната ни обвързаност с нашите партньори в Европа гарантира употребата на последно поколение 
системи за сигурност и безопасност, одобрени и тествани от водещи лаборатории в Европейския Съюз.

Гаражната врата обикновено е съществена част 
от фасадата на една сграда, поради тази причина 
ние ви даваме възможност за избор от голямо 
разнообразие типове панели и цветове.

Предлагаме различни видове имитация на дърво 
за по-голям уют, както и гладки изчистени форми 
за любителите на минимализма в архитектурния 
дизайн.

Изборът на цветове гранични с въображението 
ви – над 120 цвята по РАЛ.

панели

гаражен зъб със защита 
от защипване на пръстите

RAL 2002

RAL 7036

RAL 5007

RAL 9010

RAL 2001

RAL 7035

RAL 5002

RAL 9007

RAL 2000

RAL 7034

RAL 3022

RAL 9006

RAL 1002

RAL 7000

RAL 3004

RAL 9003

RAL 1001

RAL 6034

RAL 3001

RAL 9002

RAL 1000

RAL 6028

RAL 2003

RAL 9001

примерни цветове по РАЛ

Функционални решения

Освен невероятна визия, гаражните врати с марка Secdoor ви дават и практична функционалност. 
С възможностите за остъкляване Вие сами можете да решите дали да поставите едно или повече 
различни по дизайн прозорчета или пък цял прозрачен ред. По този начин превръщате гаража си в удобно 
и практично място за работа или помещение, където да се отдадете на вашето хоби.

Възможностите за вграждане на пешеходна врата допринасят за ефективното използване на гаражната 
ви врата, когато не е необходимо да местите автомобила си. По този начин помещението остава идеално 
климатизирано и през зимата, и през лятото.

Опции за персонализиране
Панели и цветове
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сертификати

Автоматика
Гаражните врати с марка Secdoor се предлагат както в 
ръчен, така и в автоматизиран вариант. Ако изберете 
комфорта на дистанционното управление, ще получите 
55 години опит и технологии, вложени в последните 
модели двигатели на световния лидер Marentec - 
Германия. Marantec - Германия е партньор на Secdoor 
от 10 години, като гарантира за стриктното немско 
качество и традиции при всеки един мотор на вратите 
Secdoor. Marantec е носител на многобройни награди 
в сферата на автоматизирането на гаражни врати, 
сред които и престижната награда Blueline Technology 
на международното специализирано изложение в 
Щутгарт, Германия. 

ЗА ГАРАЖНА ВРАТА ЗА ДВУКРИЛА ВРАТА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ

•  Максимално тегло 
на крило: 300 кг

•  Максимална ширина 
на крило: 2.5 м

•  Захранване: AC 220...240 V
•  Работна честота: 50/60Hz
•  Температурен диапазон 

за работа: –30°C/+70°C
•  Клас на защита: IP44 

управляващ блок: IP65

•  Максимална ширина 
на вратата: 6 м

•  Максимална височина 
на вратата: 3,25 м

•  Сила на опън и натиск: 
550/1000N

•  Температурен диапазон 
на работа: -20С/+60С

•  Захранване: AC220...240 V
•  Работна чистота: 50/60Hz
•  Максимална скорост: 160 

мм/с

•  Минимална дължина на движение: 
1400 мм

•  Максимална дължина на движение: 
6000 мм

•  Максимално тегло на крилото: 300 кг
•  Температурен диапазон за работа: 

–20°C/+50°C
•  Клас на защита: IP54
•  Захранване: AC 220...240 V
•  Работна честота: 50/60Hz
•  Мощност: 550 N
•  Максимална скорост: 200 мм/с
•  Максимална сила на натиск: 550 N

Двигател

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

www.secdoor-bg.com

Пловдив 4006
бул. Марица №160 
тел.: 00 (359) 32 511 640, mob.: 0885 291381 
e-mail: office@secdoor-bg.com

София 1618
ул. Майстор Миленко Радомирец № 36 
тел.: 00 (359) 2 952 2700, моб.: 0885 699 035 
e-mail: office@secdoor-bg.com

контакти


