Prieigos kontrolė

Horizen® slenkantys vartai

Horizen patikimi slenkantys vartai
užpildyti horizontaliais profiliais
užtikrina aukščiausio lygio jūsų

PRIVALUMAI

nuosavybės prvatumą.

Privalumai
Nepermatoma išorė užtikrina privatumą
Horizen slenkantys vartai yra užpildyti horizontaliniais profiliais. Tarpai tarp jų vos 15 mm. Tai užtikrina, kad
vartai būtų beveik nepermatomi.
Pilnos tvoros sistemos dalis
Slenkantys vartai yra pilnos Horizen tvoros sistemos dalis. Visi jos elementai – įskaitant plokštes, stulpus ir
vartus – buvo suprojektuoti formuoti vientisą tvoros sistemą.
Geometrijos reguliavimo sistema
Kiekvieni Horizen slenkantys vartai turi geometrijos reguliavimo sistemą sumontuotą ant sparno. Dėka šios
sistemos vartus galima nesunkiai pritaikyti prie žemės paviršiaus.
Patikimumas
Slenkantys vartai turi tvirtus, korozijai atsparius diskinio tipo ratukus. Be to, vartai taipogi turi stabilizuojančią

Panaudojimas
• Nuosavų namų apsaugai
• Namų kvartalų apsaugai
• Viešo naudojimo pastatams
• Įmonių teritorijų apsaugai

ratukų sistemą ir kreipiantį ratuką sparno viršuje.

Vartų sparnas
Horizen vartai turi 120 x 100 mm bėgelius. Vartų rėmas yra pagamintas iš
proﬁlių kurių matmenys: 60 x 40 mm. Vartų užpildą sudaro horizotalūs 80 x
20 mm proﬁliai su 15 mm tarpais. Galimos mechaninės arba paruoštos
motorizacijai vartų versijos.
Kiekvieni vartai turi geometrijos reguliavimo sistemą sumontuotą ant vartų
galo.
Vartų pagrindas
Vartai turi du varomųjų ratukų rinkinius, du ratukų rinkinius vertikaliai
stabilizacijai, (ant pagrindinio poliaus) ir papildomus ratukus ant sparno
viršaus. Pagrindinis polius pagamintas iš viengubo 120 x 120 mm proﬁlio.
Galinis polius yra portabilus ( dvigubas) pagamintas iš 80 x 80 mm proﬁlių.
Galinis polius suteikia galimybę montuoti tvoros plokštę arba viengubus
stumdomus vartus.

Dangos technologija
Vartai yra cinkuoti bei padengti poliesterio milteliais.
Galimos spalvos
Standartinės: pilka RAL 7030, žalia RAL 6005, juoda RAL 9005, balta RAL
9010, antracitinė RAL 7016.
Nestandartinės: RAL 9006, BF7016M, RAL 7021, RAL 7039, RAL 7040, RAL
8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9007, RAL 7016S.
Kitos RAL splavos galimos užsakius individualiai.
CE žymėjimas
Horizen vartai turi CE ženklinimą pagal EN 132421-1 standartą pramoninių ir
gyvenamųjų pastatų tvoros vartams.

Vartų uždarymas
Mechaniniai vartai turi kablio tipo spyną su cilindriniu užraktu. Motorizuotam
atidarymui pritaikyti vartai turi 4 modulio plieninę dantytą juostą sumontuotą
ant bėgių. Galimos į kairę arba į dešinę atsidarančių vartų versijos. Atidarymo
kryptis nustatoma žiūrint iš išorinės pusės.
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Visų pločių vartai gali būti 10-ties skirtingų aukščių:

