Vartai

Modivia® atveriami vartai

Aukštus standartus atitinkančios

Privalumai

Modivia serijos gaminius papildo
®

vienvėriai ar dvivėriai aliuminio
vartai. Modivia® – tai visiškai
naujos nesuskaičiuojamų stiliaus,
spalvos ir priedų derinių
koncepcijos pavadinimas.

Estetika
Stilingos varstomų vartų ir priedų serijos Modivia® koncepciją galima pritaikyti bet kokiam gyvenimo būdui.
Nemotorizuoti varstomi vartai, tvoros segmentai ir pašto dėžutės yra estetiškai atrodantys, standartinę
automatinę stumdomų vartų sistemą Modivia® papildantys elementai.
Pritaikomumas
Modivia® koncepcija pagrįsta spalvų ir stilių įvairove. Galima įsigyti 6 standartinių spalvų ir keleto stilių
elementus. Moduliniai ir pritaikomi beveik bet kokiems reikalavimams rankiniu būdu atidaromi ar automatiniai
vartai, papildomi tvoros segmentai ir kiti priedai.
Visa sistema
Kad ir kokia ypatinga situacija pasitaikytų, Modivia® gali pasiūlyti bent vieną tvoros/įėjimo kontrolės stiliaus
ir spalvos sprendimą.
Vienvėriai ar dvivėriai vartai, tvoros segmentai, pašto dėžutė – čia rasite visko. Taipogi galima įsigyti tos pačios
spalvos ir stiliaus automatinius stumdomus vartus .

Pritaikymas
• Privatiems namams
• Pramoniniams objektams
• Gamykloms

Saugumas ir garantijos
Modivia® varstomi vartai, tvoros segmentai ir pašto dėžutės gaminamos iš poliesteriu dengto aliuminio. Pagrindo
medžiaga lengva, bet tvirta, patvari ir atspari korozijai. Varstomi vartai Modivia® atitinka aukščiausius saugumo
ir kokybės reikalavimus.

Vartų sąvara
Vartų sąvara stovi tarpuvartės centre, bet šiek tiek išsikišusi į priekį stumdomų
vartų atžvilgiu. Didžiausias atvėrimo kampas: 90°.
Atvėrimo sistema optimaliai pritaikyta, kad išvengtumėte užstrigimo.

Spalvos
Balta RAL 9010, juoda RAL 9005, žalia RAL 6005, balto aliuminio
RAL 9006M, antracito BF7016M, ruda BF8014MS.
Kitos spalvos galimos pagal užsakymą.

Užpildas
Vamzdis, uždaras segmentas arba perforuotas segmentas. Viršuje galimi
dekoratyviniai kryžminio ar žiedinio stiliaus papuošimai. Užpildą ir spalvą
galima rinktis iš didelės Modivia® spalvų ir stilių paletės bei puikiai pritaikyti
prie Modivia® stumdomų vartų spalvos ir stiliaus.

Vienvėriai ir dvivėriai varstomi vartai
Pėsčiųjų vartai
Vienvėriai varstomi pėsčiųjų vartai puikiai tinka naudoti atskirai arba derinti su
Modivia® sistema. Vartų plotis: 1010 mm arba 1300 mm
Dvivėriai varstomi vartai
Vartų plotis: 3280 mm arba 3860 mm

Stulpeliai
Stulpų profiliai gaminami iš štampuoto aliuminio.
Vartų stulpai metaliniai, privirinti prie pagrindo plokštės pagal stumdomų vartų
tarpuvartę.
Pėsčiųjų vartų ir stumdomų vartų derinys:
Šiuo atveju stulpas su vartų gaudykle yra galutinis stumdomų vartų stulpas.
Vyriai pritvirtinti ant pėsčiųjų vartų stulpo. Atidarymo būdas (stūmimas ar
traukimas) parenkamas vietoje montavimo metu. Atidarymo kryptis (į kairę ar
į dešinę) priklauso nuo šių vartelių padėties stumdomų vartų atžvilgiu.
Atskiri pėsčiųjų vartai ir stumdomi vartai:
Šie vartai pristatomi su dviem stulpais, tad galima juos sumontuoti visiškai
atskirai. Atidarymo kryptis (į kairę ar į dešinę, stūmimas ar traukimas)
parenkama montavimo vietoje.
Atskiri pėsčiųjų vartai ir dvivėriai vartai:
Kaip ir atskiri vienvėriai pėsčiųjų varteliai, šie dvivėriai vartai pristatomi su
dviem stulpais, tad juos galima sumontuoti visiškai atskirai. Atidarymo kryptis
(stūmimas ar traukimas) parenkama montavimo vietoje.
Padengimo technika
Varstomi vartai Modivia® padengti geriausia rinkoje egzistuojančia danga –
epoksidiniu pagrindu ir viršutiniu poliesterio sluoksniu.
(iš viso mažiausiai 120 mikronų storio)

Visa sistema
Visus kitus elementus galite įsigyti atitinkamo stiliaus ir spalvos.
(žr. www.modivia.com arba www.betafence.com)
Pašto dėžutės
Pašto dėžutę galima įmontuoti į vartų sąvarą arba galutinį stulpą. Galutinis
stulpas: ne daugiau kaip 3 pašto dėžutės ant 1 galutinio stulpo arba, derinant
su vaizdo telefonu, ne daugiau kaip 2 pašto dėžutės. Matmenys: 37 cm (plotis),
34 cm (gylis). Tokių pačių spalvų kaip ir vartai.
Tvoros segmentai
Modivia® tvoros segmentai būna tokių pačių spalvų, stilių bei aukščių kaip
ir Modivia® vartai (stumdomi ar varstomi).
– Segmento plotis: 1800 mm (gali būti palaipsniui trumpėjantys po 290 mm)
– Segmento aukštis: 1,8 arba 2 m
– Užpildas: uždari, perforuoti arba vamzdiniai segmentai
– Dekoratyviniai viršaus papuošimai: kryžminio arba žiedinio stiliaus
– Segmentų ar segmentų ir varstomų vartų sujungimai: jungiama vartų stulpais
(įbetonuojamais ar privirinamais prie pagrindo plokštės)
Priedai
Galima derinti su įvairiausiais įėjimo kontrolei skirtais priedais (pagal poreikį):
– Vaizdo telefonu, pasikalbėjimo sistema
– Užraktu, kodine spyna
– Apšvietimu
– Kortelių skaitytuvu, Bluetooth detektoriumi
– Aukštis parenkamas pagal stumdomų vartų aukštį

PĖSČIŲJŲ VARTŲ Modivia® ASORTIMENTAS ir MATMENYS MILIMETRAIS
Nominalus plotis
[mm]

Nominalus aukštis
[mm]

Sąvaros aukštis virš
pagrindo (A)
[mm]

Sąvaros aukštis
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[mm]
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Segmento aukštis virš
pagrindo (C)
[mm]

Atskiri vienvėriai pėsčiųjų vartai
1276
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1876
2076
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2076
Atskiri dvivėriai pėsčiųjų vartai
1655
1900
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2100

Sąvaros plotis
(D)
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Laisvas praėjimas
(E)
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Reikalinga erdvė
(jei su konsole) (F)
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3280
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Vaizdo telefonas

Apšvietimas

Avarinis mygtukas

Skambutis

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl www.ogradzamy.pl
Visos teisės saugomos

Parlofonas

Pagrindinis jungiklis

Kodinė klaviatūra

Nematomoji plokštė

Kortelių skaitytuvas

Vartai

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt
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