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Sectorul industrial 

 Sectorul rezidential ofera o gama larga de produse si 
servicii, dupa cum urmeaza: 

• Usi industriale; 
• Usi rapide; 
• Grilaje  si perdele  metalice; 
• Tehnica de incarcare; 
• Usi automate; 
• Usi antifoc; 
• Usi speciale; 
• Usi agroalimentare; 
• Sisteme de partitionare; 
• Automatizari pentru inchideri; 
• Inchideri perimetrale 
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Usi industriale 

 Din gama usilor industriale amintim: 

• Usi sectionale industriale; 

• Usi rulou industriale; 

• Usi armonice; 

• Usi metalice  multifunctionale; 

• Usi din lemn. 
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Usi sectoriale industriale 
 Usi sectionale industriale: 
 Usi sectionale industriale sunt alegerea perfecta pentru 

etanseizarea spatiilor de tranzit, se adapteaza oricarei cerinte 
impuse de instalarea si optimizeaza la maxim spatiul interior. 
Acestea sunt destinate cu precadere inchiderii spatiilor uriase 
de tipul halelor sau spatiilor comerciale. 

 Nu este necesara modificarea dimensiunilor golului in functie 
de usa, acestea fiind realizate la comanda, in functie de 
dimensiunile dorite. Se deschid pe vertical si creaza spatiu 
atat inantea, cat si in spatele usi. Componentele metalice ale 
usii sectionale sunt realizate din otel galvanizat, de calitate 
superioara. Panourile usilor sectionale sunt vopsite in camp 
electrostatic si prezinta tratamente anti-coroziune, 
asigurandu-se functionarea a unui numar de 25 000 de cicluri. 

 Pentru domeniul industrial se recomanda actionare electrica 
a usilor sectionale. Optional se poate opta pentru instalarea 
telecomenzilor sau cardurilor de acces. Acestea faciliteaza 
rapiditatea de manevrare a usilor. Exista posibilitatea 
deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent. De 
asemenea, exista varianta integrarii unei usi pietonale cu prag 
sau fara, dar si posibilitatea vitrarii usii. Varianta usii 
pietonale este recomandata in situatia in care nu exista o alta 
cale de acces in hala, reducandu-se consumul de energie 
termica. 
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Usi rulou industriale 

 Usile rulou industriale sunt ideale pentru incaperile in care 
spatiile de montare sunt restranse sau daca exista anumite 
elemente montate pe tavan si nu permit instalarea cailor de rurale 
pentru usile sectionale. Deschiderea si inchiderea se realizeaza 
prin rularea covorului de lamele pe ax. Aceste  lamele sunt 
fabricate din aluminiu, iar calea de rulare este protejata prin perii 
ce ajuta la indepartarea impuritatilor si fac izolarea. 

 Usi tip rulou industriale izoleaza termic si fonic 

 Usa industriala tip rulou izoleaza termic si fonic incaperea, avand 
lamelele umplute cu spuma poliuretanica. Lamelele metalice 
inguste se ruleaza intr-o caseta speciala, ce poate fi montata atat 
in exterior, cat si in interiorul deschiderii. Actionarea usilor poate 
fi facuta doar automat cu motor trifazic cu varianta de actionare 
manuala de urgenta cu lant sau manivela. 
Optional usa industriala se poate echipa cu actionare prin 
telecomanda, avertizor luminos, bariera electro-optica, profil cu 
fante pentru aerisire. De asemenea, poate fi integrata o uşă 
pietonala. Aceste usi sunt vopsite electrostatic, la cerere se pot 
realiza in orice nuanta RAL. 
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Usi armonice 
 Usile armonice sunt destinate atat sectorului industrial, 

cat si celui privat. Alegerea usii se face in functie de 
utilitatea cladirii, fiind potrivita acolo unde structura 
halelor nu permite o sarcina suplimentara a 
acoperisului.  Acestea pot fi manuale sau automate, 
miscarea fiind controlata cu automatizari, telecomanda, 
fototcelule, push-buttonul de pe panou. 

 Usi armonice – structura 
 Usa este formata din minim 2 canate, unite cu ajutorul 

unor balamale. In cazul usilor armonice de dimensiuni 
mari este nevoie de instalarea unei sine de ghidaj pe sol 
si de actionare automata, iar cele cu pereti dublii sunt 
umplute cu spuma poliuretanica sau vata minerala. 
Aceste usi sunt ideale pentru incaperile in care izolarea 
fonica si termica este foarte importanta. 

 Usile se livreaza standard cu bratari de asamblare si 
accesorii.  Toate piesele din otel ale usii sunt vopsite 
electrostatic, iar sina de ghidaj este galvanizata. De 
asemenea, usa poate fi vopsita in orice culoare din gama 
RAL. 
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Usi metalice multifunctionale 

 Usile multifunctionale sunt destinate utilizarii 
in spitale, cantine, arhive, scolii, magazii, in 
cadrul halelor industriale, sali de cinema 
etc. Acest tip de usa este cea mai potrivita 
pentru spatiile unde traficul este intens. 
Totodata, aceasta este disponibila in dimensiuni 
standard sau speciale si intr-o paleta cromatica 
variata. 

 Usi metalice multifunctionale industriale – 
componenta, structura usa si avantajele ei 

 Usa multifunctionala poate fi fabricata atat cu 
un canat cat si cu doua canaturi, in dimensiuni 
standard sau speciale si intr-o paleta cromatica 
variata. Aceasta este usoara, dar totusi solida si 
este usor de instalat. De asemenea, indicarea 
sensului de deschidere nu este necesar. 

 Structura usii este din otel fara urme de sudura, 
este finisata cu pudra epoxi-poliesterica, iar 
structura stratului de vopsea este coaja de 
portocala, anti-zgariere. Clientul are 
posibilitatea de alegere dintr-o gama variata de 
culori RAL. Vopsirea se face in camp 
electrostatic, avand o protectie mare impotriva 
coroziunii. 
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Usi din lemn 

 Usile din lemn sunt fabricate la cele mai exigente 
standarde de forma si finisare, asigurarea fiind pe 
termen lung. Cu mii de optiuni standard si 
personalizari infinite, avem usa perfecta pentru a 
reprezenta creativitatea si stilul dumneavoastra. 

 Usa din lemn poate fi fabricata dintr-o gama variata 
de finisaje si suprafete. De asemenea, clientul poate 
face comanda cu dimensiunile si design-ul dorit. 
Majoritatea usilor au o structura tubulara cu rama 
de lemn masiv, toc reglabil care imbraca zidul cu 
pervaze pe ambele parti. 
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Usi rapide 

 Din segmentul usi rapide va prezentam 
urmatoarele: 

• Usi rapide cu impachetare; 
• Usi rapide cu roluire; 
• Usi rapide spirala; 
• Usi rapide turbo spirala. 
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Usi rapide cu impachetare 
 Usile rapide cu impachetare sunt solutia optima pentru spatiile 

industriale unde rapiditatea deschiderii si inchiderii face 
diferenta. Acestea sunt rezistente la conditiile meteo nefavorabile 
si face fata cu brio la diferentele de temperaturii. 

 Usi rapide cu impachetare – sistemul ideal de inchidere 
   
 Usa rapida este compusa din doua cadre verticale care formeaza o 

glisiera si o traversa in forma de U. Actionarea usii este fie de tip 
automat fie semiautomat in functie de tipul de detectie ales. La 
fiecare solicitare a detectiei, ecranul se deschide si se inchide cu o 
viteza de aproximativ 1 metru pe secunda. Totul este tratat 
anticoroziune, iar la alegerea clientului finisarea se face cu orice 
culoare din gama RAL. 

 Siguranta este garantata de fotocelule. Usa cu impachetare este 
semnalizata, prezinta buton de urgenta si semne vizibile de 
avertizare pe aceasta. De asemenea,usa rapida are ghidaje de 
cauciuc anti-uzura pentru a asigura buna alunecare a usii. 
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Usi rapide cu roluire 
 Usa rapida cu roluire este ideala pentru a fi folosita in domenii ca: 

depozite, magazine, centre comerciale, hipermarketuri. Este 
indicata atat pentru delimitarea spatiilor din interior cat si pe cele 
din exteriorul cladirilor. 

 Usi rapide cu roluire – structura 
 Structura usii este fabricata din otel zincat sau galvanizat si se 

poate vopsi in orice nuanta din gama RAL. Prezinta un dispozitiv 
electronic de siguranta pentru inversarea miscarii in cazul 
detectarii unui obstacol, iar actionarea poate fi facuta atat manual 
cat si automat. 

 Usa rolling  este  destinata incaperilor cu un trafic intens. In 
functie de amplasarea acestora si a necesitatile patrunderii 
luminii se poate opta sa fie integral/permanent transparente sau 
opace. Clientul este cel care decide varianta potrivita spatiului in 
care este destinata usa sa fie montata. 

 Usile rapide  constituie bariera perfecta impotriva frigului, a 
temperaturilor ridicate, a prafului, a umiditatii si a zgomotului. 
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Usi rapide spirala 
 Usile rapide spirala sunt caracterizate de tehnologia de 

infasurare fara atingere si foaia de usa cu suprafata nateda, 
fabricata din aluminiu, ca expresie a unui design 
industrial modern. Prezinta profile cu pereti dubli si cu 
izolare termica ridicata, datorita lamelelor izolate termic 
si a izolatiilor laterale si inferioare suplimentare. 

 Usi rapide de cea mai buna calitate 
 Suprafetele usii rapide sunt vopsite in camp electrostatic, 

culori din gama RAL si este usor de intretinut. La fel ca si 
celelalta usa rapida modul de actionare poate fi manual 
sau automat. Sistem de deschidere de urgenta are cu lant. 

 Spiralele pot fi rotunde, asigurand cea mai buna solutie 
atunci cand dispuneti de spatiu pentru montaj, sau cu 
spirala ovala pentru a castiga spatiu atunci cand sunt 
limitari. Insa cea mai economica solutie din punct de 
vedere al spatiului este atunci cand se plieaza pe peretele 
drept.  
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Usi rapide cu turbo spirala 
 Usile rapide turbo spirala conving printr-un design 

modern, functioneaza cu o viteza incredibila si necesita o 
intretinere extrem de scazuta. In combinatie cu sistemul 
electronic de control dintre cele  mai moderne, acest sistem 
este foarte fiabil si garanteaza cel mai scurt timp de reactie. 

 Usa rapida prezinta o excelenta izolare termica si fonica. 
Aceasta este extrem de robusta, cu o durata lunga de viata. 
In functie de necesitatea clientului, usii i se poate atasa 
ferestre sau se poate include cat mai multe profile 
transparente. In cazul unei pene de lumina usa se va 
deschide cu ajutorul unei manete. Pur si simplu actionarea 
manetei de mana, integrata in cadru, va elibera frana de 
motor pentru a deschide usa. 

 Viteza superioara, rezistenta la vant puternic si fiabilitate 
excelenta au fost pe deplin indeplinite, fiind un pas urias în 
tehnologia de usa de mare viteza. Usa rapida turbo 
spiralaasigura un flux al circulatiei foarte rapid si eficient, 
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Grilaje si perdele metalice 

 Din gama va prezentam: 

• Grilaje  si perdele metalice otel; 

• Grilaje metalice aluminiu. 
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Grilaje si perdele metalice otel 
 Grilajele si perdelele metalice din otel sunt fabricate special 

pentru a proteja accesul in magazine sau depozite, cum sunt cele 
din galeriile comerciale, mall-uri, magazine sau hypermarket-uri. 
Acestea pot fi de trei feluri: grilaje metalice, perdele metalice 
pline si perdele metalice microperforate. 

 Grilajele si perdelele sunt obtinute prin imbinarea de tuburi din 
otel galvanizat de diferite marimi sau diferite modele de 
imbinare. Se ruleaza fie la exterior fie la interior. De asemenea, 
acestea pot fi actionate manual sau automat. Sunt folosite pentru 
a securiza si inchide un spatiu comercial dar in acelasi timp sa 
ofere posibilitatea de a vedea produsele expuse in respectivul 
spatiu. 

 Aceste sisteme de inchidere au un design placut si siguranta 
maxima. Sunt compacte, se monteaza foarte usor si intr-un timp 
foarte scurt. Pot fi vopsite in orice culoare a paletarului RAL, 
vopsirea realizandu-se in camp electrostatic. Variantele standard 
vin echipate cu: caseta pentru protectia covorului de lamele, 
ghidaje prevazute cu perii colectoare si cheder pentru etanseizare 
la partea inferioara. 
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Grilaje metalice aluminiu 
 Grilajele metalice aluminiu oferite de catre firma noastra sunt de 

doua tipuri: de interior si de exterior. Acestea pot fi fabricate in 
functie de cerintele clientului si la dimensiunile dorite de catre 
acesta. Sunt produse care pot fi utilizate la buticuri si chioscuri, 
banci, birouri, centre comerciale si expozitionale, depozite etc. 

 Grilajele metalice sunt cele mai utilizate tipuri de dispozitive 
mobile antifurt. Sunt confectionate din lamele pline sau 
perforate, realizate in culoare alb, zincat sau gama de culori RAL. 
Spre deosebire de lamele utilizate la fabricare de usi tip rulou, 
grilajle metalice nu sunt umplute cu spuma poliuretanica, nefiind 
izolate. 

 Tipul de actionare poate fi manual sau automat. Se poate adauga 
motorizare automata, controlare de la cheie, butoane pentru 
coborare si urcare. Automatizarea este ideala in cazul spatiilor 
comerciale, cand se opteaza pentru intrerupator cu cheie. De 
asemenea, sunt echipate cu dispozitive impotriva caderii si sunt 
prevazute cu elemente de legatura pentru o siguranta maxima. 

 Aceste produse sunt cele mai accesibile, pretul lor diferentiindu-
se in functie de tipul de lamele utilizat in procesul de fabricare. 
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Tehnica de incarcare 
 Din gama tehnica de incarcare  

va prezentam: 

• Burdufe izotermice; 

• Rampe de egalizare; 

• Rampe hidraulice tip foarfeca; 

• Module de incarcare; 

• Rampe de muchie; 

• Egalizatoare de rampe mobile. 
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Burdufe izotermice 
 Burdufele izotermice sunt echipamente formate din trei 

suprafete flexibile din PVC asezate lateral si superior fata de 
usa depozitului care se etanseaza de autovehicul. Acestea 
sunt construite pe o structura metalica din otel galvanizat, 
la care este atasata o prelata tip perdea. 

 Burduful izotermic este o solutie utila, destinata sa mentina 
conditiile optime de temperatura in spatii industriale si 
hale. Impiedica transferul de caldura si permite o mare 
siguranta in manevrarea marfurilor perisabile. 

 Modelul standard este alcatuit dintr-o prelata tip perdea. 
Este cel mai utilizat, avand o constructie foarte simpla, 
potrivita situatiilor in care dimensiunile vehiculelor variaza 
foarte mult. Culoarea standard este negru, cu marcaje albe 
pentru ghidare, ce servesc ca puncte de referinta la o 
parcare corecta. Pentru diversele solicitari burdufurile 
izotermice pot avea etansari cu prelata, etansari 
pneumatice sau etansari tip perna. 
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Rampe de egalizare 
 Rampele de egalizare reprezinta solutia economica 

potrivita si eficienta in care incarcarea marfurilor sa 
se faca de la aceeasi inaltime. Acestea compenseaza 
diferenta de nivel dintre podeaua camionului si 
suprafata de beton, astfel  marfa poate fi scoasa sau 
introdusa dintr-o singura manevra. 

 Rolul principal al rampelor de egalizare este de a 
usura incarcarea si descarcarea marfurilor din 
camioane. Astfel, aceste manevre se pot face dintr-o 
singura miscare, fara a mai fi necesara coborarea 
marfurilor din camion si apoi deplasarea acestora la 
locul de depozitare. Aceste rampe se pot produce in 
multe dimensiuni, permite transportarea unor 
greutati mari si prezinta sisteme special de protectie, 
pentru a se evita eventualele accidente. 
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Rampe hidraulice tip foarfeca 

 Rampele hidraulice tip foarfeca fac operatiunile de incarcare 
si descarcare mai eficiente intre podea si vehicul, oferind o 
mai mare siguranta, atat operatorului cat si bunurilor 
transportate. Aceste rampe sunt solutia profesionala pentru 
a compensa inaltimi si distante mari. 

 Rampa de egalizare hidraulica este dotata cu balamale cu 
autocuratare, valva de siguranta impotriva prabusirii 
platformei, rulmenti pe care gliseaza limba telescopica. Este 
garantata o functionare de lunga durata. Acestea pot fi 
livrate in versiuni RAL sau galvanizate. Actionate 
hidraulic,rampele au o capacitate de incarcare de 4000 – 
6000 kg si in momentul cand sunt in repaus au o sarcina 
transversala de incarcare de 9000 kg. 

 Acest tip rampa este adaptabila tuturor situatiilor de 
descarcare. Platforma rampei de incarcare se 
autoechilibreaza, astfel  sarcinile inegale pe laturi pot fi 
echilibrate fara probleme. Ventilele automate integrate in 
cilindrii de ridicare, cu actionare non stop, 
asigura rampa rapid impotriva caderii daca un camion pleaca 
prea devreme si platforma este inca incarcata. 
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Module de incarcare 

 Modulele de incarcare sunt solutia ideala atunci cand nu 
se pot instala rampe in hala sau atunci cand nu exista 
posibilitatea de a trage autovehiculul sub rampa. Acestea 
sunt situate in afara instalatiilor de depozitare. 

 Un modul de incarcare complet consta dintr-un podet cu 
rampa de incarcare, captuseala pentru plafon si pereti si 
burduf izotermic de etansare pentru usa aplicat pe 
exteriorul deschiderii. Acesta protejeaza impotriva 
conditiilor meteorologice si ajuta ca temperatura din 
interiorul cladirii sa fie constanta. Se recomanda module 
de etansare in combinatie cu usi industriale izolate 
termic. 

 Se pot fabrica doua tipuri de module de incarcare: drepte 
sau inclinate. Totodata, acestea pot fi livrate la comanda, 
cu dimensiunile dorite de client. 
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Egalizatoare de rampe mobile 

 Egalizatoarele de rampa mobile se folosesc cu succes in 
operatiunile de incarcare si descarcare pentru ca acopera golul 
dintre podeaua cladirii si suprafata de incarcare a vehiculului. 
Acestea sunt fabricate din structuri robuste si suporta greutati 
mari si garanteaza siguranta muncitorilor. 

 Egalizatorul de rampa ofera acces direct la platforma 
camionului, iar ridicarea si coborarea rampei se face folosind 
un sistem sigur, manual sau electro-hidraulic. Aceasta este 
construita din doua grinzi de sustinere de otel, situate pe 
lateral, o placă de intrare şi rampa. Rampa este fabricata din 
tabla de otel inoxidabil si grilajul este prevazut cu un sistem 
pentru evacuarea apei si aderenta maxima a rotilor hidraulice. 
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Usi automate 

 Din sectorul usi automate, va 
putem oferi urmatoarele: 

• Usi culisante automate; 
• Usi batante automate; 
• Usi rotative sau curbate 

automate. 
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Usi culisante automate 
 Usile culisante automate sunt destinate accesului in zonele 

comerciale (magazine, supermarketuri, mall-uri), hoteluri, 
aeroporturi, banci, birouri etc. Acestea au un design modern, se 
integreaza perfect in orice tip de arhitectura si se folosesc 
preponderent in interior, dar pot fi adaptate si pentru mediul 
exterior. 

 Usi culisante automate – mecanism automat, componente si 
structura 

 Firma noastra va pune la dispozitie o gama variata de usi automate 
glisante care intrunesc cerintele de securitate, estetism si fiabilitate 
cerute. Acestea sunt fabricate din sticla securizata, fara rame de 
aluminiu, avand un senzor de mișcare care deschide ușa automat 
cand se apropie o persoana.Usile automate pot fi operate și cu 
cheie, telecomanda sau cititor de cartela. 

 Usile automateculisante drepte pot avea un canat sau doua canate, 
ambele mobile, iar in functie de destinatia si conditiile de mediu, 
profilele usii pot fi vopsite in culori din gama RAL. De asemnea, au 
un sistem antipanica cu baterie sau mecanic pentru deschiderea 
usilor in cazuri de urgenta. Folosirea usilor automateprezinta multe 
avantaje, precum: asigurarea confortului total al utilizatorului, 
rationalizarea spatiului, reducerea costurilor cu energia termica, 
controlul accesului, facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati. 
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Usi batante automate 

 Usile batante automate sunt adaptabile si compacte cu orice zona de 
intrare. Prin utilizarea lor se va asigura accesul comfortabil, in ambele 
directii. Acestea pot fi deschise minim pana la 90 grade si se inchid 
automat dupa trecere. Datorită mecanici pe arcuri a usii în cadru asigura 
un design modern. 

 Usi batante automate – componente 

 Foaia de usii batanante poate fi comandata din panel complet 
transparent, precum in variatii de transparent-colorat, in functie de 
dorintele clientului. Daca cumparatorul va dori sa ofere posibilitatea 
vizualizarii in celalalt spatiu atunci panelul va fi complet transparent. De 
asemnea, usa functioneaza silentios si prezinta o unitate cu 
microprocesor. 

 Usa are un timp de deschidere de 1,5 – 3 secunde, baterii incorporate in 
cazul in care va cadea sursa principala de alimentare. Destinata pentru 
un trafic intens sau foarte intens este automatizata cu motor la 
deschidere, iar la inchidere are arc si bloc de franare. Protejeaza zonele 
de intrare de conditiile externe perturbatoare si este prevazuta cu un 
dispozitiv anti-lovire electronic. 
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Usi rotative sau curbate automate 

 Usile rotative automate sau curbate automate sunt potrivite 
pentru toate cladirile utilizate de catre public, unde aspectul 
elegant este  o prioritate de top. Acestea au fost concepute 
pentru a indeplinii cele mai exigente cerinte din punct de 
vedere functional si estetic. Pot fi montate atat in interior sau 
la exterior si garanteaza un inalt grad de siguranta, economie 
de energie si eleganta. 

 Usi rotative automate sau curbate automate – avantaje 
 Usa se pote executa din sticla securizata, cu profile subtiri sau 

mai groase, cu sticla termopan sau antiefractie. Tipul de 
operare poate fi manual, semiautomat sau complet automat. 
Constructia acesteia variaza de la trei, patru foi sau pentru cea 
mai speciala usa cu doua foi. 

 Usa rotativa nu permite trecerea aerului exterior direct in 
incinta si in momentul functionarii zgomotul este redus. 
Finisajele pot fi de orice culoare RAL, bronz, inox sau alte 
finisaje special. De asemenea, poate avea vitrine de expunere, 
astfel variatiile de design sunt multiple. 
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Usi antifoc 

 Din gama usi antifoc va prezentam: 

• Usi antifoc pietonale; 

• Cortine rezistente la foc; 

• Usi antifoc culisante; 

• Usi antifoc vitrate; 

• Usi antifoc sectionale; 

• Usi rulou antifoc 
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Usi antifoc pietonale 

 Usi antifoc pietonale - sunt recomandate pentru protejarea 
spatiilor din birouri, scoli, arhive sau spatii industrial si sunt 
destinate pentru trafic de persoane Spre deosebire de usa 
pietonala industriala, acesta usa este de dimensiuni mai 
mici si pot fi livrate cu 1 canat sau 2 canate. 

 Usi antifoc pietonale – caracteristici 
 Finisajul usii  este prin vopsire in orice culoare din gama 

RAL sau chiar prin printare digitala de fotografii, diverse 
elemente decorative. Aceasta are o structura usoara si este 
livrata standard cu broasca pentru butuc, manere antifoc, 
garniture termoexpandabile lipite pe toc si canat, selector 
de canate, placuta de identificare, balamale si incuietoare 
de canat secundar. 

 La cererea clientilor usa antifoc este livrata cu geam antifoc 
sau hublou in dimensiuni standard sau personalizate. De 
asemenea, la comanda pot fi atasate si bare antipanica intr-
o gama variata de finisaje atat pentru canatul principal cat 
si pentu canatul secundar. 
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Cortine rezistente la foc 

 Cortinele rezistente la foc sunt proiectate, dimensionate si 
montate pentru a preveni raspandirea incendiului in interiorul 
cladirilor si pentru a proteja traseele de evacuare. Actioneaza de 
sine statator in caz de incendiu. 

 Cortina  antifoc este confectionata dintr-un material flexibil, 
subtire, usor la coborare si ridicare si nu este toxic. Aceasta este 
fabricata, utilizand tesatura de fibra de sticla armata cu otel 
inoxidabil de calitate. Necesita un spatiu redus de montaj, iar 
elementele vizibile sunt estetice si pot avea finisaje adaptate la 
fiecare interior. Deschiderea si ridicarea cortinei se face de catre 
un mic motor electric si sunt echipate cu un panou de 
comanda. Echipamentul automat are posibilitatea de a avea 
actionare manuala. 

 Cortine rezistente la foc – mecanism – in momentul momentul 
in care cortina este actionata, contragreutatea la coborare 
trebuie sa atinga pe toata lungimea ei pardoseala, astfel 
asigurand o etansare la foc corecta. 

 In momentul cand este in stand-by este ascunsa in caseta, 
desfasurandu-se numai in caz de incendiu. La cerinta clientilor 
cortina poate avea diverse dimensiuni si finisaje. Rezistenta la 
foc este garantat si prezinta un grad mare de siguranta. 
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Usi antifoc culisante 
 Usi antifoc culisante – reprezinta solutia ideala pentru 

compartimentarea spatiilor de dimensiuni mari. Acestea pot fi 
utilizate simple sau duble. In functie de solicitarile 
clientului usa antifoc culisanta va fi echipa corespunzator si la 
dimensiunile dorite. 

 Usile antifoc culisante - caracteristici, mecanism, componente 
 Usa antifoc culisanta poate fi actionata cu motor si include 

baterie de suplinire a lipsei de energie electrica. Din 
considerente de securitate recomandam montarea sistemului 
de franare pentru a controla viteza de inchidere a usii. De 
asemenea, usile pot avea izolatie termica sau nu. In cazul usi 
cu izolare termica, acestea au o lana minerala impregnata intr-
o solutie sub forma de gel, care la caldura se transforma in apa 
pentru racire. 

 Culoare standad a usii antifoc este otel zincat sau alb-
fildes, dar in functie de tipul usii, la cerere poate fi vopsita in 
orice culoare din gama RAL. Optional se mai poate atasa 
contragreutate de culisare, usa pietonala, senzori de fum sau 
caldura, electromagneti. 
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Usi antifoc vitrate 
 Usile antifoc vitrate au un dublu rol acela de a proteja o 

incapere, cat si de a ilumina un spatiu. Acestea sunt ideale 
pentru incaperile rezidentiale si industriale. In caz de 
incendiu vor preveni extinderea focului, limitand posibilele 
pagube. 

 Usi antifoc vitrate – au un rating de rezistenta la foc de 30 de 
minute, 60 de minute sau 120 de minute 

 In exterior usa antifoc vitrata este identica cu cea simpla de 
interior. Ceea ce le diferentiaza este insa rezistenta la foc si 
nivelul de izolatie fonica pe care prima le ofera. Usa are un 
rating de rezistenta la foc de la 30 de minute la 120 de minute. 
Prezinta vitraj cu toc rezistent la foc. Uzual usa antifoc se 
prezinta astfel: prima sectiune de jos este plina, restul sunt 
vitrate; optional pot fi si 2-3 sectiuni pline, in functie de 
inaltimea usii. 

 Usile antifoc vitrate sunt confectionate din materiale 
rezistente la foc, din otel galvanizat cu feronerie speciala 
pentru situatii de urgenta. Sunt finisate in camp electrostatic, 
pot fi livrate cu 1 canat sau 2. Broasca usii este cu inchidere 
automata si se deschide prin simpla rotire a manerului. 
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Usi antifoc sectionale 
 Usile antifoc sectionale sunt protectia ideala impotriva 

incendiilor si prevenirea extinderii focului intre spatii 
comerciale sau industriale in caz de incendiu. Intreaga 
structura este proiectata sa reziste la foc, precum balamalele, 
sistemul de inchidere sau tocurile. 

 Usi sectionale antifoc – prezinta garnituri de etansare pe intreg 
conturul tocului si asigura izolatie termica si fonica 

 Sistemul de izolare termica din spuma poliuretanica si 
mecanica ingenioasa asigura caracteristici excelente de etanare 
a  usilor sectionale si nu cauzeaza o crestere a consumului de 
energie in spatiul inchis. Pot fi actionate manual sau automat si 
sunt prinse pe un cadru din aluminiu. 

 Usa sectionala antifoc se adapteaza ideal fiecarui spatiu si se 
pozitioneaza ca orice alta usa sectional clasica, urmarind linia 
peretelui sau a acoprisului. Usa are un rating de rezistenta la foc 
de 30 de minute, 60 de minute sau 120 de minute. Aceasta este 
disponibila in peste 100 de culori din gama RAL si se poate 
accesoriza dupa preferinta clientului. 
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Usi rulou antifoc 
 Usile rulou antifoc sunt utilizate cu rolul de protectie la 

foc si deschiderea/inchiderea se realizeaza prin rularea 
covorului de lamele pe ax. Usile au fost concepute pentru 
a preveni raspandirea focului si actioneaza chiar si atunci 
cand alarma anti-incendiu nu se declanseaza. 

 Punctul forte al acestor  usi rulou antifoc este faptul ca 
au rezistenta la foc pe ambelor fete de usa si prezinta un 
rating de rezistenta la foc de 30 de minute, 60 de minute 
sau 120 de minute. Canatul usii este realizat din tabla de 
otel galvanizat vopsita in camp electrostatic. Usa rulou 
antifoc este izolata termic. Aceasta izolatie se face cu vata 
minerala de inalta densitate ca standard. 
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Usi speciale 

 In gama usi speciale va 
punem la dispozitie: 

• Usi pentru spital; 
• Usi pentru farmacii; 
• Usi ALA. 
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Usi de spital 
 Usile pentru spital sunt caracterizate de un design unic si de o tehnologie 

avansata. Indeplinesc orice cerinta tehnica si arhitecturala. Acestea 
reprezinta o linie de tehnica si estetica, cu caracteristici functionale de 
igienă, siguranta si indeplinesc toate cerintele stabilite in acest sector. 

 Usa de spital este rezistenta la zgarieturi, la substante chimice, la foc si cu 
un ciclu de viata foarte mare. Constructia blatului asigura o buna izolare 
termica si fonica si se poate opta si pentru etansare suplimentara cu prag 
retractabil. De asemenea, ofera  protectie personalului scazand riscurile de 
accidentare prin design si accesoriile utilizate – manere tip “U” din 
otel/inox, balamale din otel/inox. Manerele pentru care se poate opta sunt 
de trei tipuri, in functie de spatiu. 

 Curatarea si intretinerea se face foarte simplu. Usa are o constructie care nu 
permite depunerea prafului, avand un geam coplanar cu blatul, iar datorita 
materialelor folosite  poate fi curatata cu substante specifice fara a se 
degrada. 

 Se bazeze pe un principiu ermetic si  asigura protectie la radiatii pentru 
radiologie. Usile de spital pot fi echipate cu geam de sticla cu protectie la 
radiatie, iar cele cu plumb pot fi echipate cu sistem de 
automatizare. La usile automate se poate seta raza de actionare a 
deschiderii, dar si modul de deschidere prin apasare pe buton sau pe baza 
de senzori. Functiile multiple de blocare a usii in caz de pana de curent sunt 
un plus de siguranta. 
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Usi pentru farmacii 
 Usile pentru farmacii sunt fie glisante, fie pivotante 

si trebuie sa indeplineasca cerinte speciale. Acestea 
fiind expuse la un trafic intens. 

 Usile farmaceutice trebuie sa fie izolate fonic, 
rezistenta la umiditate si sa asigure o curatare si 
dezinfectare usoara. Acestea pot fi actionate manual 
sau automat. Usa automata poate fi configurata sa se 
deschida doar cand persoana doreste sa intre in 
magazin si poate fi programata pentru a restrictiona 
accesul spre finalul programului, cand persoanele 
pot sa iasa dar nu li se mai permite intrarea. 

 Usile au o viteza mare de operare, astfel pierderile de 
temperatura sunt minime. In proiectarea usii pentru 
farmacie se are in vedere influenta factorilor externi 
precum praf, miros, umiditate sau zgomot. 
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Usi ALA 

 Usile ALA sunt proiectate special pentru 
adaposturile de protectie civila. Acestea asigura 
etanseitatea si rezistenta la presiune impuse de 
utilizarea lor ca elemente nestructurale de 
inchidere de siguranta. 

 Deschiderea usilor ALA  se face inspre 
exterior. Tablia usii este confectionata din tabla de 
otel, cu o grosime care variaza in functie de nivelul 
de protectie asigurat. Peretii trebuie sa fie, de 
asemenea, foarte grosi, din beton armat. La 
exterior usa este mai mare, trecand cu 20-24 cm 
peste perete atat in latime cat si in inaltime. 

 Usa ALA  sunt utilizate la intrarile in subsolurile 
constructiilor civile si industrial amenajate ca 
adaposturi de protectie civila. Durata de viata a 
produsului este de 25 de ani, cu respectarea 
conditiilor de montaj si intretinerea periodica. In 
cazul unei explozii, usile trebuie sa reziste si sa nu 
permita dezmembrarea acesteia. 
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Usi agroalimentare 
 Din gama usilor agroalimentare, va 

prezentam: 
• Usi pentru industria alimentara; 
• Usi frigorifice ,batante frigorifice si 

culisante frigorifice; 
• Usi frigorifice flip-flap. 
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Usi pentru industria alimentara 
 Usi pentru industria alimentara sunt special proiectate 

pentru a mentine standarde ridicate de curatenie si 
temperaturi constante. Acestea combina asteptarile igienice 
ideale, manevrarea usoara si calitatea superioara. 

 Usile pentru industria alimentara sunt robuste, stabile, 
igienice si cu durata de serviciu indelungata. Acestea se pot 
folosi peste tot intr-o firma si sunt disponibile in versiunea 
glisanta sau cu balamale (batante). Sunt ideale 
pentru industria de procesare a alimentelor, centre de 
distributie si in locatii cu flux intens de transport de produse. 

 Optinal usile pentru industria alimentara, la cerinta 
clientilor, pot avea geam, sistem de inchidere, inchizator 
hidraulic, unitate de motor electric etc. Acestea dispun de un 
factor inalt de izolare, fiind realizate cu ajutorul tehnologiei 
de umplere cu spumă poliuretanică. 
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Usi frigorifice 
 Usile frigorifice se folosesc in camere si depozite frigorifice, 

pentru pastrarea produselor alimentare intr-o stare refrigerata 
sau congelata. Acestea se monteaza in mod corect cu deschidere 
in interiorul camerei frigorifice. Datorita sistemului de 
deblocare din interior al usii in situatii de urgenta, montajul usii 
cu deschidere in interiorul camerei  face imposibila  asigurarea 
usii cu cheie. 

 Materialele utilizate pentru constructia usii sunt in special 
concepute pentru folosirea in industria alimentara, raspunzand 
conditiilor de igiena impuse. Sunt proiectate pentru o izolare 
perfecta a zonelor refrigerate, functionand la parametrii 
excelenti in conditii de trafic intens. 

 Usa frigorifica pot fi cu izolare pe pardoseală (fara prag) sau cu 
izolare pe prag. Dimensiunile usilor nu sunt standardizate, 
acestea putand fi realizate in functie de necesitatile clientului. 
De asemenea, usa pote fi realizata in varianta inox pe una sau pe 
ambele fete sau in diferite culori si poate fi prevazuta cu 
numeroase optionale precum yala pentru inchidere cu cheie si 
buton anti – panica pentru deschidere din interior, manere de 
forta sau grile de aerisire. 
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Usi batante frigorifice 
 
 Usile batante frigorifice sunt destinate pentru spatii 

comerciale si industriale, camere de racire si congelare. 
Acestea va ofera valoare la un pret economic: prin 
imbunatatirea conditiilor de mediu de lucru si prevenirea 
curentului din exterior. 

 Usile batante frigorifice sunt fabricate cu praguri arcuite 
speciale şi cu un profil de cauciuc lipsit de intermitenţe, care 
asigura o inchidere perfecta atat ii cazul usilor care se 
deschid cu clanta, cat si a celor cu incuietoare cu strangere si 
role de tensionare. Sunt frecvent utilizate in uzinele de 
prelucrare a carnii si de conservare a fructelor. Usa 
este disponibila in 1 sau 2 canate. Aceaste ajuta la 
economisirea cheltuielilor cu energia. 

 Usile frigorifice batante su realizate prin procedeul de 
injectare cu poliuretan. Ambele fete ale blatului de usa sunt 
realizate din otel plastifiat admis din punct de vedere 
alimentar. Manerul usii este prevazut cu yala pentru 
inchidere cu cheie si buton anti-panica pentru deschidere si 
din interior. In varianta standard, usile au culoarea alba, dar 
la cerere se pot realiza din inox sau in diferite culori. 
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Usi culisante frigorifice 
 Usi frigorifice culisante au ca destinatia speciala inchiderea spatiile 

frigorifice in industria alimentara si sunt recomandate pentru inchiderea 
depozitelor frigorifice de dimensiuni mari. 

 Usile frigorifice cilisante reprezinta o parte esentiala a camerelor de frig si 
inghet, a capacitătilor de productie si de prelucrare a alimentelor. Ele pot fi 
folosite, de asemenea, în depozite frigorifice de dimensiuni mai mici, 
precum cele existente in restaurantele hotelurilor si in cadrul companiilor 
ce oferă servicii de catering. Pot fi utilizate si în domeniul distributiei de 
alimente si in alte industrii similare. 

 Pragurile se folosesc in special pentru aplicatii la  temperaturi negative 
(congelare), în această situatie pragurile usilor având inclus un cablu 
incalzit, menit sa previna condensarea si inghetul apei. Tocul usii se produce 
din aceleasi materiale ca si foaia mobila, cu aceleasi acoperiri de suprafata. 
Uzual se folosesc tocuri duble pentru instalarea in panourile izolatoare. In 
cazul montarii in zid de caramida se foloseste un toc simplu (pe o singura 
parte). Pentru congelare, tocul va avea perimetral prevazut un cablu electric 
pentru a preveni condensarea si inghetul. 

 Pentru usurinta in accesarea usii culisante, aceasta poate fi dotata si cu 
automatizari. Comutatorul de deschidere este plasat langa usa sau la o 
distanta rezonabila in fata acesteia, suspendat, astfel ancat operatorul sa 
poata deschide usa fara sa reduca viteza sau sa coboare, iar după ce trece 
pragul usa se va inchide automat in urma sa. Utilizând un sistem electric, usa 
se deschide (revine) cand intalneste un obstacol, iar viteza de deplasare a 
usii se modifica dupa dorinta, astfel incat sa incetineasca atunci cand se 
apropie de sfarsitul traseului sau. De asemenea, in cazul unei pene de curent, 
toate usile electrice pot fi operate si manual. 
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Sisteme de partitionare 

 Din gama sisteme de 
partitionare va oferim: 

• Usi flip-flap; 
• Usi jaluzele industriale; 
• Pereti despartitori. 
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Usi flip - flap 

 Usile flip-flap sunt utilizate pentru separarea 
spatiului de productie de spatiul de ambalare si 
depozitare, in special in industria alimentara sau 
cea farmaceutica. Acestea reprezinta o bariera 
termica pentru camerele frigorifice sau separatoare 
pentru spatii sau holuri tehnologice. 

 Usa flip-flap se utilizeaza la interior si sunt 
reversibile. Aceasta permite accesul stivuitorului 
fara a fi necesara manevrarea usii cu mana. De 
asemenea, usa se confectioneaza pe cote la 
comanda. Pentru evitarea accidentelor, pot fi dotate 
cu geamuri si se monteaza pe orice tip de perete. 

 Mecanismul usii este unul special, închizandu-se 
automat dupa fiecare deschidere. Acestea raman 
deschise în unghi de 90ο. 
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Jaluzele industriale 

 Jaluzelele industriale se folosesc in industria alimentara, 
farmaceutica sau spatii in care este necesara mentinerea 
termica permanenta si protejarea de praf a 
incaperii. Acestea sunt accesorii obligatorii pentru usilor 
sectionale in industria alimentara si farmaceutica. Sunt 
utilizate in interior si permit trecerea cu caruciorul sau 
stivuitorul fara a fi nevoie de strangerea lor. 
Materialele folosite la fabricarea jaluzelelor sunt din 
lamele de 2-5 mm grosime din PVC. Acestea sunt 
transparente si sunt realizate pe cote la comanda. 
Profilul de fixare este fabricat din otel si se poate monta 
sub grinda deschiderii industriale sau in spatele acesteia, 
cu ajutorul unor profile I, U sau L. 
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Pereti despartitori 
 Peretii despartitori au rolul de separare a incaperii, dar si de protectie 

contra incendiilor si zgomotelor. De asemenea in anumite cazuri sunt 
destinati pentru a izola termic o incapere. Pot fi utilizati ca pereti pe 
casa scarilor, pereti despartitori itre locuinte (pereti perimetrali) si 
pereti de compartimentare intre incaperi. 

 Tipuri de pereti despartitori: 
- pereti despartitori din gips/gipscarton 
- pereti mobili despatitori din sticla 
- pereti amornici 
- pereti mobili semi-automati 

 Camerele mari sau mansardele in general se imbunatatesc din punct 
de vedere energetic prin pereti despartitori. De exemplu nu este 
necesar sa se atinga în toate camerele temperaturi la fel de mari la 
incalzire. Cu pereti despartitori montati ulterior suprafaaa de locuit 
poate fi împartita in zone cu temperatura mai inalta si zone cu 
temperatura mai joasa. 
Placile de gipscarton pot fi montate ca protectie fonica si termica. 
Instalaţiile pot fi ascunse in spatiul gol al peretilor iar montajul uscat 
nu genereaza umezeala in locuinta. 

 Sistemele peretilor armonici sunt realizate din lemn, fiind alcatuite 
din benzi inguste de placi aglomerate fixate continuu prin balamele 
din pvc. Uno este varianta cu un singur rand de panouri, iar Duplo 
este sistemul cu doua randuri si include balamale interioare metalice 
de armare a panourilor, pentru a oferi o acustica imbunatatita si o mai 
mare stabilitate. 
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Automatizari pentru inchideri 

 Din gama  automatizari pentru 
inchideri: 

• Automatizari porti batante industriale; 

• Automatizari porti culisante industriale; 

• Automatizari usi garaje industriale ; 

• Bariere automate; 

• Turnicheti. 
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Automatizari porti batante industriale 

 Automatizari porti batante sunt solutia ideala pentru a 
garanta un confort maxim si rezistenta antiefracrie. Acestea se 
pot instala pentru porti cu unul sau doua brate, avand 
deschidere pe stanga sau pe dreapta. 

 Intreaga instalatie de automatizare porti batante se distinge 
prin rezistenta materialelor si tratamentelor speciale pentru a 
garanta o rezistenta foarte mare la coroziune si functionarea 
perfecta in timp. Portile batante se deschid rotindu-se pe 
centrul de greutate, ca orice poarta. Deschiderea antelor se 
face doar pe interiorul proprietatii si necesita un anumit 
spatiu interior. 

 Motorizare automatizari porti batante – exista posibilitatea de 
a alege dintr-o gama foarte larga de motorizari in functie de 
greutatea si dimensiunile portii, pentru a avea sistemul dorit. 
Sistemul ireversibil garanteaza blocarea mecanica a canatului 
cand motorul nu functioneaza. Un dispozitiv de eliberare usor 
de folosit permite miscarea canatului in cazul unei defecţtuni 
sau a unei pene de curent. 

 Functionarea cu tensiune joasa permite conectarea bateriilor 
tampon, compensand astfel intreruperile temporare de 
curent. 
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Automatizari porti culisante industriale 

 Automatizari porti culisante ofera beneficii bazate pe 
inovatie si tehnologii avansate pentru ca fiecare dintre noi 
sa ne bucuram de confort si sa economisim timp pretios. 
Doar cu un montaj profesionist puteti beneficia de 
automatizari porti culisante de calitate pentru un maxim 
de siguranta si confort. 

 Sistemul de automatizari porti culisante permite multiple 
programari in functie de particularitatile portii – reglajul 
vitezei, a fortei si a timpului de repaus. Motorul are 
unitate de comanda incorporata, dimensiuni reduse si 
ocupa foarte putin spatiu. Acestui dispozitiv i se pot atasa 
fotocelule pentru a impiedica inchiderea accidentala a 
portii peste un vehicul sau persoana. 

 Sistemele de baza includ: motoreductor electromecanic, 
unitate de comanda si receptor, doua telecomenzi si 
montajul produsului. In cazul unei pene de curent sau a 
unei functionari gresite a sistemului deblocarea se face 
manual cu ajutorul unei chei personalizate. 
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Automatizari usi de garaj industriale 
 Automatizari usi garaj industriale reprezinta solutia potrivita 

atunci când se doreste modernizarea. Acestea sunt alese in 
functie de tipul actionarii pentru usi culisante, usi sectionale sau 
basculante. 

 Sistemele de automatizare confera o închidere si deschidere 
silentioasa, fiind prevazute si cu un sistem de deblocare în cazul 
întreruperii curentului electric. Automatizate reprezinta solutia 
optima pentru o casa moderna, ele asigurand pe langa un confort 
maxim si rezistenta sporita la efractie, durata de viata ridicata si 
stabilitate in timp. 

 Sistemele functioneaza intre -20 si +50 grade C, avand un 
dispozitiv mecanic care spre deosebire de cel hidraulic rezista la 
temperaturi mici nefiind expus inghetului (lichidul hidraulic isi 
modifica densitatea in functie de temperatura). 

 Automatizari usi de garaj – avantajele sistemelor automate 
– consum redus de energie 
– design elegant, cu dimensiuni reduse 
- fiabilitate si durabilitate ridicate datorita tehnologiei de 
functionare 
– sistem de autoblocare impotriva hotilor 
– posibilitate conectare bariera cu celule fotoelectrice 
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Bariere automate 
 Barierele automate sunt destinate traficului intens si foarte 

intens, actionarea acestora realizandu-se printr-un motor 
electric, care ridica si coboara bratul. Bratele barierei 
automate se ridica automat in cazul ciocnirii cu un 
obstacol, pentru protejarea vehiculelor. 

 Bariera automata este robusta, fiabila si beneficiaza de o 
serie de accesorii care o face ideala pentru orice locatie.De 
asemenea, poate fi actionata manual cu ajutorul unei chei 
speciale. Aceasta este solutia  ideala pentru zonele 
rezidentiale, existand multe solutii disponibile, cu unitate 
de control incorporata, care difera prin lungimea barii de 
acces. 

 Barierele auto cu viteza reglabila si dispozitive de siguranta 
anti-strivire sunt concepute pentru a functiona perioade 
lungi de timp cu frecventa ridicata. Sunt ideala pentru arii 
industriale si rezidentiale. Acestea pot avea lungimi intre 6 
si 8 metri si pot fi electromecanice sau hidraulice. 
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Turnicheti 
 Turnichetii ofera un nivel excelent de securitate pentru spatiile 

industriale, cladiri administrative, banci, sali de sport, statii, instalatii 
militare. 

 Turnichetii tip tripod/ rotor sunt destinati accesului simplu sau 
multiplu, uniidirectional sau bidirectional. Acestia ofera un nivel 
excelent de securitate pentru spatiile industriale, cladiri administrative, 
banci, sali de sport, statii, instalatii militare, aeroporturi etc. 

 Turnichetii dispun de moduri de operare setabile de la distanta, de la 
nivelul panoului de comanda. Modelele sunt adaptate oricarui punct de 
acces/verificare. Acestia pot fi asortati dupa preferinta cu o serie de 
balustrade sau grilaje si pot fi cu usurinta integrate in sisteme mai 
ample de control al accesului. 

 Turnicheti tip rotor 
 - asigura accesul sigur, facil, ca si multitudinea de bariere ce pot fi alese 

pentru a configura turnichetul, fac din aceasta gama solutia ideala 
pentru intrari pazite atat in spatii industriale cat si in institutiile 
bancare. 

 Turnicheti tip tripod 
 - au un design compact, elegant si sunt usor de utilizat 

- sunt solutia ideala pentru orice tip de aplicatie ce necesita controlul 
accesului: cladiri administrative, birouri, centre de recreere etc. 
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Inchideri perimetrale 

 Din aceasta gama va prezentam: 
• Porti batante si pietonale 

industriale; 
• Porti culisante industriale; 
• Porti autoportante industriale; 
• Sisteme de garduri industriale. 
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Porti batante si pietonale industriale 

 
 Portile batante si pietonale industriale sunt ideale pentru 

situatiile in care deschiderile sunt limitate si sunt compuse din 
doua corpuri distincte, care prin rotire fata de un punct fix 
asigura inchiderea respectiv deschiderea unei zone ingradite. 
Suspendarea portilor se face cu ajutorul balamalelor clasice sau 
a celor cu rulmenti radiali axiali cu role. 

 Lungimea maxima a unei aripi este de 5 metri, iar inaltimea de 
3 metri si pot fi automatizate corespunzator cu actionare prin 
telecomanda sau prin intermediul unui sistem de control acces 
personalizat. Partile corozive ale portilor sunt tratate cu grund 
anticoroziv, iar ulterior se pot vopsi in orice culoare din gama 
RAL, prin vopsire electrostatica sau prin vopsire pulverizata cu 
aer comprimat. 

 Pentru un confort mai bun si pentru a deschide portile fara sa 
coborati din masina este recomandata instalarea unui sistem 
automat de deschidere pentru porti batante. 
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Porti culisante industriale 
 Portile culisante industriale se dolosesc in cazul 

deschiderilor mari din foarte mari. Acestea spre deosebire 
de portile batante sunt formate dintr-un singur corp. 

 Culiseaza pe o sine metalica pe profil rotund fie aplicata pe 
terasament existent, fie cu posibilitatea ingroparii acesteia 
asfel incat partea superioara a sinei sa fie cat mai redusa. 
Poarta poate fi realizata din profile rectangulare sau fier 
forjat. Lungimea maxima este de 15m si inaltime de 3 metri 
si pot fi automatizate corespunzator cu actionarea fie prin 
telecomanda, fie printr-un sistem de control acces 
personalizat. 

 Confectia portilor culisante poate fi din fier forjat sau din 
profile rectangulare, la dimensiunile si modelul solicitat de 
client.Actionarea portilor culisante se face in majoritatea 
cazurilor cu ajutorul unui motor. Motorul este conectat la o 
tensiune de 220V si este comandat prin multiple elemente: 
buton, fotocelule, telecomanda, card de acces. 
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Porti autoportante industriale 
 Portile autoportante industriale sunt compuse in general din: cadrul 

metalic propriu-zis, cremaliera, sina interna, car cu role si ghidaje. 
Acestea permit deschiderea portilor astfel incat sa nu atinga solul. Aceste 
sisteme functioneazǎ sigur, fara zgomot, indiferent de conditiile 
atmosferice. 

 Portile autoportante industriale sunt compuse din: cadrul metalic 
propriu-zis, cremaliera, sina interna, car cu role si ghidaje. Sina nu este 
separata de poarta ca in cazul portilor culisante, ci este corp comun cu 
poarta. Dimensiunea unei porti autoportante se stabileste in functie de 
necesitatile clientului, iar automatizarea acesteia tine cont de masa 
proprie, dar si de numarul de cicluri de inchidere/deschidere. 

 Actionarea portilor autoportante se realizeaza fara contact cu solul. Acest 
mod de lucru aduce o serie de avantaje fata de portile culisante cum ar fi: 
nu exista frecare – deci rezulta o forta de actionare mai mica, miscarea 
porti nu este conditionata de prezenta factorilor de mediu; dispar rolele, 
deci dispare un element ce necesita intretinere; absenta sinei inseamna 
absenta unor lucrari suplimentare de montaj. 

 Portile autoportante sunt actionate exclusiv electric prin intermediul 
unor motoare speciale. Simultan se poate opta pentru comanda de la 
distanta ( card acces, telecomanda). Siguranta de actionare a unei porti 
autoportante este garantata de sistemul de fototcelule ce poate fi integrat 
sau muchia sensibila de pe canatul portii. Poarta se opreste in cazul 
intalnirii unui obstacol sau in cazul actionarii gresite evitand procedura 
unui accident. 
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Sisteme garduri industriale 
 Sistemele de garduri industriale in functie de modelul ales 

reprezinta prima carte de vizita a unei constructii de tip 
industrial 

 Sistemul de garduri industriale sunt compuse din panouri 
bordurate, mai multe tipuri de stalpi, porti glisante sau cu 
doua aripi si portite. Acestea reprezinta constructii 
durabile, rezistente care totodata au aspect estetic frumos. 

 Datorita constructiei modulare a tuturor elementelor 
ofera posibilitatea compunere libera, adaptandu-le la 
cerintele obiectului si forma terenului. Este utilizat pe 
scara larga pentru imprejmuirea supermarket-urilor, 
fabricilor, obiectivelor militare, aeroporturilor, parcurilor 
etc. 

 Realizarea imprejmuirilor sau a gardurilor poate fi 
efectuata de la faza incipienta pana la predarea finala. 
Conform solicitarilor specifice cum ar fi: proiectare, 
trasare, realizarea terasamentelor, amanarea, turnarea si 
cofrarea betoanelor de egalizare necesare specificului 
fiecarei lucrari in parte. 

 
 

57 



Control acces 
 Control acces – supravegherea personalului in interiorul unui 

obiectiv, permite securizarea unor zone predefinite si urmarirea 
miscarii personalului. 

 Un sistem de control acces elimina probabilitatea de a avea paznici 
corupti si erorile umane cauzate de activitatile paznicilor. De 
asemenea, un sistem de control acces poate oferi si solutii de 
pontaj iar salariile angajatilor pot fi calculate in functie de timpul 
efectiv petrecut la locul de munca. Un sistem de control acces este 
compus din: 

 *centrala de control acces (sau controller) –  este echipamentul 
central la care se conecteaza toate echipamentele din teren, 
gestioneaza informatiile provenite de la cititoare si comanda 
elementele de blocare mecanica 

 *cititoare (de cartele, biometrice, de coduri de bare etc.) - sunt 
elementele din teren care sunt accesate de utilizatori pentru a fi 
verificati, fiind la randul lor de doua feluri: cititoare de cartele de 
proximitate si biometrice. 

 Cititoare de cartele de proximitate sunt cele mai folosite cititoare 
de acces folosite in acest moment. Cititorul de proximitate are in 
componenta sa o antena si o unitate de control care transforma 
semnalele primite de la cartela de proximitate in protocolul 
specific de comunicatie.  Cititoarele de proximitate sunt usor de 
folosit, la utilizare fiind necesara doar apropierea cartelei. Asigura 
o viteza mare de transfer a datelor catre controller, dar pot fi usor 
pacalite de catre un utilizator care a sustras o cartela valida. 
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Interfoane,videointerfoane, telefonie 

 Interfoane, videointerfoane, telefonie sisteme electronice de control 
acces, care asigura comunicarea in exteriorul/interiorul locuintei, 
precum si actionarea deschiderii usilor prin simpla apasare a unui 
buton. 

 Un interfon sau videointerfon inseamna si un plus de siguranta 
pentru dumneavoastra sau pentru copiii ramasi singuri acasa. In 
blocuri, interfonul va ajuta sa pastrati curatenia pe casa scarii si sa 
faceti economii la incalzire. Acestea sunt de doua tipuri cu fir sau 
wireless. 
Tastatura TOUCH este cea mai avansata solutie de acest gen, 
simplificand utilizarea interfonului, fara taste blocate si usor de 
curatat. Este iluminata pentru o vedere cat mai buna atat pe timpul 
zilei, cat si al noptii. Intregul sistem poate fi upgradat cu camere 
video auxiliare sau aprinderea luminii pe casa scarii. Acesta este 
proiectat sa functioneze la temperaturi cuprinse intre -20° C si+ 40° 
C. 

 Avantaje interfoane, videointerfoane, telefonie: 
 - monitorizare video succesiva, pe mai multe camere 

- convorbire 
- acordare acces 
- reglare volum: 3 trepte + pozitia INCHIS semnalizata rosu 
permanent 
- comanda auziliara: deschiderea portii auto/usii garajului, 
aprinderea unui sistem de iluminat 
- 4sunete de apel din care poti alege 
- semnalizarea portii ramase deschise 
- conectare in paralel – max. 3 posturi video/audio suplimentare 
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CONTACT 

 Telefon fix / fax – ROMTELECOM (+4) 021.450.60.70 – 
centrala 
Telefon fix / fax – RDS-RCS (+4) 031.432.71.17 – centrala 
Telefon mobil – Vodafone (+4) 0733.101.101 
Telefon mobil – Cosmote (+4) 0766.101.101 
Telefon mobil – Orange (+4) 0753.101.101 
E-mail office@technomaster.ro Sediul social: (doar 
corespondenta) 
Adresa: Strada Mendeleev, nr.17, etaj 1, ap. 6, sect 1, 
Bucuresti 

 Punct de lucru: (sediu lucrativ) 
Adresa: Sos. Giurgiului , Nr 3-5 , Jilava, Ilfov 

 SC TECHNO MASTER AUTOSAFE SRL 
CUI RO 31933603 
J40/8167/27.06.2013 
CONT RON RO10 BACX 0000 0009 1312 7000 
CONT EURO RO80 BACX 0000 0009 1312 7001 
UNICREDIT TIRIAC BANK 

 http://www.technomaster.ro/ 
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