
SALOKAMIE VĀRTI

20 GADU PIEREDZE VĀRTU RAŽOŠANĀ!
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Droša konstrukcija Funkcionāli un ekonomiski Logi

Salokamo vārtu sastāvdaļas paredzētas 

ilgtermiņa lietošanai. Sānu eņģes un vad-

otnes ir cinkotas ar karstās cinkošanas me-

todi. Vidējās eņģes un perimetra profili ir no 

anodēta alumīnija. Stabilās eņģes nodrošina 

akurātu un stingru paneļu savienojumu. At-

duras bamperi, kas uzmontēti vārtu sānos 

notur vārtus atvērtā stāvoklī un nodrošina 

atvēršanās bremzēšanu.    

Salokamie vārti ražoti ievērojot EN13241-1 

starptautisko standartu, kas sertificēta 

Zviedrijā, produktu testēšanas institūtā RISE 

(Technical Research Institute of Sweden). 

Vārti izgatavoti no sendvič tipa paneļiem 

50 mm biezumā, kas siltināti ar freonu 

nesaturošu un videi nekaitīgu poliuretānu, 

kas nodrošina ļoti labu siltuma izolāciju. 

Vārus raksturo drošība, funkcionalitāte, 

estētisks dizains un laba siltuma izolācija.  

*U=1.4 W/m2K

*6000x7000

Logi ir īsta vērtība industriāliem vārtiem. 
Tādi vārti labāk iekļaujas arhitektūrā un 

nodrošina optimālu telpas izgaismošanu.

Logu parametri: 
*430 x 770mm - plastmasas rāmis, dubultā 
akrila stikls, U-vērtība, 2.6 W/m2K)
*480 x 860mm - alumīnija rāmis, rūdīts 
dubultstikls, U-vērtība, 1.1 W/m2K)
*480 x 480mm - alumīnija rāmis, rūdīts 
dubultstikls, U-vērtība, 1.1 W/m2K)
*480 x 1500mm - alumīnija rāmis, rūdīts 
dubultstikls, U-vērtība, 1.1 W/m2K)
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Lai iegūtu maksimālu komfortu, koordinētu transporta un personāla plūsmu, personāla durvis var būt 
iemontētas vārtos, ar izmēriem aptuveni 800 x 2000 mm (platums x augstums). Personāla durvju komplektā 
ietilpst (standarta slēdzene, rokturi, 3 atslēgas). Skaistākam dizainam un drošības līmeņa paaugstināšanai, 
personāla durvis var aprīkot ar ASSA-ABLOY slēdzenes komplektu.

Personāla durvis 

Aizslēgšana
Vārti aizslēdzami no iekšpuses ar 

pagriežamo sviru un bultām augšā 
un apakšā. Papildus var iegādāties 

pagriežamo sviras atslēgu, kas 
aprīkota ar slēdzamu serdeni un 

rokturi no ārpuses

Slēdzene ar atslēgām standarta pagriežamā svira
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50 mm biezie “sendvič tipa” paneļi 
nodrošina ļoti labu siltuma izolāciju. 
Par vārtu krāsas toni var izvēlēties 

standarta toņus, vai speciālu 
krāsošanu, pēc RAL krāsu kataloga. 

Standarta toiņi

RAL-7016 / 9010*
Antracīts

RAL-8016 / 9010*
Brūns

RAL-9010 / 9010*
Balts

RAL-9006 / 9010*
Sudrabs SEKCIJU TEHNISKAIS 

RAKSTUROJUMS
1. Metāla loksne 0.5 mm

2. Eņģu vietās 3mm stiprības ribas
skrūvju noturībai

3. Sekcijas loksne pārklāta ar karstās
cinkošanas metodi

4. Poliestera grunts 10 mikroni
5. Poliestera krāsa 15 mikroni

6. Poliestera krāsa 15 mikroni, pēc
RAL toņa 

7. Polietilēna lenta, kas aizsargā vārtu
sekcijas no potenciāliem bojājumiem

transportēšanas un montāžas laikā.

Vārtu automātika 

*pasūtījumi virs 100m2 pieejami arī ar RAL - 9007/9010, 3009/9010, 5010/9010,1021/9010 

Automātiku var montēt uz iekšpusi un uz ārpusi veramiem vārtiem. Automātika ir 

aprīkota ar drošību sadursmes gadījumā. Komplektā ietilpst: vadības pogas 

(atvērt-stop-aizvērt), pults, drošības foto elementi. Papildus aprīkojumi: pults, radars, 

paraujamais slēdzis ar striķi, kodu atslēga.
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Ātrgaitas vārti

Paceļamie vārti Doku aprīkojums

Produkti

Riga Door Systems SIA

„Malas”, Vētras, Mārupe LV-2167, 
Latvija 

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341 

E-pasts: info@rigadoors.lv

www.rigadoors.lv


