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Szekcionált garázskapuk

Szekcionált garázskapu kínálatunk a legjobb Prémium kategóriás megoldás a piacon.
Az Infinity Design kapuk alap felszereltségében szerkezeterősítő elemek és a kapu beépítési nyílása  

körüli szigetelést javító elemek vannak. Biztosítják a tartós és biztonságos használatot,  
a széles színpalettának, üvegezési és díszítési kínálatnak köszönhetően pedig még a legigényesebb 

ügyfeleink igényeit is ki tudjuk elégíteni.
Kapuink panelei FINGERSAFE technológiával vannak felszerelve, ami védelmet nyújt az ujj 

becsípődésével szemben. Gyártásukhoz csak kiváló, a legjobb minőségű horganyzott acélból készült 
elemeket használunk fel.
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Infinity kapuk húzórugókkal

Ennek a rendszernek a használata során a panelek súlyát a kapu függőleges vezetősínjeinek a mentén 
felszerelt húzórugók segítenek ellensúlyozni. A különleges szerkezetű mechanizmust ugyanolyan 
magas élettartam jellemzi, mint torziós rugók esetében,annak köszönhetően, hogy kettő vagy akár 

három rugó is van egyben. A rugós mechanizmusok speciális burkolatának köszönhetően a kapu 
használata biztonságos. Az ilyen rendszerű szekcionált kapuk könnyen és gyorsan felszerelhetők.  

A kapuk gyártásához kiváló, a legjobb minőségű horganyzott acélból készült elemeket használunk fel.

Infinity kapuk torziós rugókkal

Ez a legnépszerűbb rendszer Lengyelországban. A torziós rugókkal rendelkező kapuk hátulról szinte 
bármilyen szerelési nyílásba beilleszthetők.

A speciális sörétezésifolyamatnak köszönhetően rugóink rendkívül tartósak és korrózióállók.
A torziós rugók még a legnagyobb garázskapuknál is alkalmazhatók.

Valamennyi ilyen rendszerű garázskapunk rendelkezik olyan biztonsági berendezéssel, amely 
megakadályozza a kapu leesését a rugótörés esetén.
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Kapuszárny

A kapuszárny 500 és 610 [mm] magasságú panelekből készül.
A kapu magasságától függően különböző magasságú paneleket 
használunk. Az alkalmazott panelek magasságáról a Gyártó 
dönt. A 40 [mm] vastagságú panelek horganyzott acél lemezből 
készülnek, és freonmentes poliuretán habbal vannak kitöltve. 
A panelek furnérozottak vagy poliészter festékekkel vannak 
bevonva, valamint horganyzott acél lemezből készült vasalatok 
védik őket. Az alsó panelbe szereljük be a padlóhoz illeszkedő 
tömítést. A felső panelhez épített vagy az áthidalóhoz rögzített 
tömítés biztosítja a felső panel és az áthidalóközötti szigetelést. 
Az ujjak becsípődésével szembeni védelem érdekében a panelek 
alakos védelemmel rendelkeznek a két panel érintkezési 
pontjánál.

Poliuretán hab

40 mm

Acéllemez
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A szárny súlyának ellensúlyozása
A kapu minimum 20000 ciklusra tervezett rugókkal van felszerelve. A torziós vagy húzórugók nagysága a kapu méretéhez van 
igazítva. A húzórugók a függőleges vezetősínek mentén vannak felszerelve, míg a torziós rugók  horganyzott tengelyre vannak 
felszerelve. Az áthidaló magasságától függően a torziós rugók rögzíthetők a kapu elején a nyílás fölé, vagy a kapu hátulján a 
vízszintes vezetősínek végein.

Tartószerkezet / vezetősínek
A tartószerkezet és a vezetősínek horganyzott acél elemekből készültek. A csapágyas futógörgők becsúsztatásának a lehetővé 
tétele érdekében a vezetősínek a megfelelő formára vannak alakítva. Az oldalsó vezetősínekhez tömítések vannak rögzítve, 
amelyek a kapu zárt állásában illeszkednek a kapu paneleihez. Alapkivitelben a kapu olyan felfüggesztési rendszerrel van 
felszerelve, ami lehetővé teszi a vezetősíneknek az áthidalómagasságának megfelelő 360 [mm] felszerelését.

Vasalatok / csuklópántok
A panelek oldalsó vasalatai horganyzott acél lemezből készülnek, vagy fehérre lakkozottak lehetnek. A (középső és oldalsó) 
paneleket összekötő csuklópántok 2 [mm] vastagságú horganyzott acélból készülnek, és lemezcsavarokkal vannak a 
panelekhez rögzítve (az ügyfél kérésére szintén fehérre lehetnek lakkozva.)

Kiegészítő Omega megerősítés
Ez egy speciális acélprofil, ami a panel belső oldalán van felszerelve, és feladata a kapuszárny merevségének a fokozása. 
Alapkivitelben 4500 [mm]-nél szélesebb nyílásoknál van felszerelve.
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Takarólemez

A takarólemez magassága 100-450 [mm] lehet, és 
mesterséges áthidalót képezhet, amely nem tartozik a 
szerkezeti elemek közé. A bordázás nélküli, alacsony vagy 
magas bordázású kapuk esetén a takarólemez ugyanabból 
a panelből van, mint a kapu (a takarólemez bordázata nem 
illeszthető a kapu bordázatához). A takarólemez kizárólag 
burkoló szerepet tölt be, nem rögzíthetők hozzá a kapu vagy a 
meghajtás alkatrészei. A takarólemez a nyílásban van rögzítve, 
a kapu becsukása után tehát kitolódik a szárny síkja elé. Az 
alkalmazott takarólemezk kizárólag a szerkezetet eltakaró 
elemként szolgálnak.

Takarólemez

Kapuszárny
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Üvegezés – ablakok
Megrendelés feladásakor meg kell adni, alulról nézve melyik panel legyen beüvegezve.
Az alkalmazott panelek magasságától függ az üvegezés elhelyezésének a magassága, azonban ne feledjük, hogy ez nem 
mindig esik egybe a panelmagasság közepével. A panel szélességében szimmetrikusan helyezkednek el az üvegezések. Az 
üvegezés nem kerülhet a panel alsó szélére sem. 
Az üvegezés párásodása természetes jelenség, nem vonatkozik rá a garancia.

290 x 290 mm 490 x 160 mm 585 x 285 mm
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Szervizajtók – átjáró ajtók

A kapukban a gyalogos forgalom és a szállítóeszközök forgalmának szétválasztását biztosítják.
Ennek a megoldásnak az előnyei:
• hőenergia-takarékosság azáltal, hogy nem szükséges kinyitni a kaput, ha gyalog szeretnénk kimenni a garázsból,
• az ajtó készülhet alacsony vagy magas küszöbbel,
• az átjáró belmagassága 1720-2000 mm között lehet a kiválasztott panelek magasságának a függvényében, és a gyártás 

során egyedydileg választandó ki,
• annak a nyílásnak a minimális magassága, amelybe az ajtóval ellátott kapu beszerelhető, 2000 mm.
• az ajtószárny csak kívülről nyitható,
• az ajtókban a vasalatok alapkivitelben anódozott alumíniumból készülnek, ez növeli a korrózióállóságot,
• ha ajtót építünk be a kapuba, ez 60 mm-rel csökkenti az átjáró belmagasságát,
• a kapuba beépített elektromos meghajtású ajtó járulékos ajtónyitás-érzékelőt tartalmaz.
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gładki ze
strukturą
Woodgrain

wysokie
tłoczenie ze 
strukturą 
Woodgrain

niskie 
tłoczenie ze 
strukturą 
Woodgrain

gładki bez
przetłoczeń 
poziomych

gładki 
z wysokim
tłoczeniem

gładki 
z niskim
tłoczeniem

A panel felülete

A panelek erezetének és szerkezetének széles választéka lehetővé teszi, hogy az épület kinézetéhez ideálisan illeszkedő 
kaput és kiegészítőket válasszunk. Kínálatunkban megtalálhatóak a sima, erezetmentes panelek, illetve a magas és alacsony 
bordázatú panelek. Szükség szerint bármelyikük lehet sima vagy woodgrain struktúrájú.

sima 
vízszintes 
bordázás 
nélkül

sima magas 
bordázással

sima 
alacsony 
bordázással

sima 
Woodgrain 
struktúrával

magas 
bordázású, 
Woodgrain 
struktúrávall

alacsony bor-
dázásúWoodgrain 
struktúrávaltúrávall

10 11



Húzórugók rendszere

Szerelési méretek

A húzórugók kis garázsokba történő szereléshez javasoltak. A húzórugós kapuk felszerelése rendkívül gyorsan megy, és nem 
szükséges a rugókat speciálisan felhúzni. Itt háromrugós mechanizmust (ún. rugó a rugóban) használunk, ami lehetővé teszi 
akár  120 kg-os páncél felemelését is.).

Kapuk húzórugókkal

Jelölések eRSX

Meghajtás típusa Kézi vagy automata
Kézi vagy
automata

Nyílás max. belmérete
Max. szélesség (B) 
Max. magasság (H)

4000
3000

Ajtófélfa min. szélessége b min. 90

Áthidaló minimális/ajánlott magassága Hn kézi/automata 100 / 130

Áthidaló max. magassága alapkiviteli 
felfüggesztések esetén

Hn max.* 360

Min. beépítési mélység W min. H + 579

Min. beépítési mélység elektromos 
meghajtás esetén

Max. 2250 mm-es, 3150 mm magasságú kapuk
Max. 2750 mm-es, 3750 mm magasságú kapuk
Max. 3000 mm-es, 4750 mm magasságú kapuk

*360 mm feletti áthidaló esetén szerelés a rendelésre leszállított idomvasakkal.
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Elülső torziós rugós rendszer

A torziós rugós rendszer nagyméretű kapukhoz való. A húzórugóknál sokkal nagyobb súlyt képesek felemelni. Az elülső torziós 
rugókkal rendelkező kapuk felszerelése abban az esetben lehetséges, ha az áthidalő magassága minimum 200 mm. A kapu 
maximális tömege 195 kg.

Kapuk elülső torziós rugókkal

Jelölések eRSC200

Meghajtás típusa Kézi vagy automta
Kézi vagy
automata

Nyílás max. belmérete
Max. szélesség (B) 
Max. magasság (H)

5500
3000

Ajtófélfa min. szélessége b min. 75

Áthidaló minimális/ajánlott magassága Hn kézi/automata 200

Áthidaló max. magassága alapkiviteli 
felfüggesztések esetén

Hn max.* 360

Min. beépítési mélység W min. H + 575

Min. beépítési mélység elektromos 
meghajtás esetén

Max. 2250 mm-es, 3150 mm magasságú kapuk
Max. 2750 mm-es, 3750 mm magasságú kapuk
Max. 3000 mm-es, 4750 mm magasságú kapuk

*360 mm feletti áthidaló esetén szerelés a rendelésre leszállított idomvasakkal.

Szerelési méretek
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Hátsó torziós rugók rendszere

A torziós rugók elhelyezése a kapu hátsó részén lehetővé teszi a garázsnyílásba történő beépítést alacsonyabb áthidaló esetén 
is. Ilyen esetben elég, ha az áthidaló 85 mm magas (elektromos meghajtás esetén 115 mm). Maximum teherbírás 195 kg.

Wymiary montażowe

Kapuk húzórugókkal

Jelölések eRSC70

Meghajtás típusa Kézi vagy automta
Kézi vagy
automata

Nyílás max. belmérete
Max. szélesség (B) 
Max. magasság (H)

5500
3000

Ajtófélfa min. szélessége b min. 75

Áthidaló minimális/ajánlott magassága Hn kézi/automata 85/115

Áthidaló max. magassága alapkiviteli 
felfüggesztések esetén

Hn max.* -

Min. beépítési mélység W min. H + 695

Min. beépítési mélység elektromos 
meghajtás esetén

Max. 2250 mm-es, 3150 mm magasságú kapuk
Max. 2750 mm-es, 3750 mm magasságú kapuk
Max. 3000 mm-es, 4750 mm magasságú kapuk

*360 mm feletti áthidaló esetén szerelés a rendelésre leszállított idomvasakkal.
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Trompet

A Skai Cool Colour technológiával készült színeket
a következő módon jelöljük – a jobb alsó sarokban

„CC” jelölés látható.

A színskála csak a sima, dombornyomás nélküli panelekre 
vonatkozik

AP 95

Winchester [CC]

AP 01

Különleges tölgy

AP 02

Természetes tölgy

AP 27

Dió [CC]

AP 40

Antracit [CC]

AP 43

Zöld [CC]

AP 44

Porcelánfehér

AP 47

Gyémántkék

AP 50

Krémszín [CC]

AP 52

Nyírfa [CC]

AP 60

Homokfúvott 
antracitszürke [CC]

AP 61

Homokfúvott szürke 
[CC]

AP 62

Homokfúvott 
bazaltszürke [CC]

AP 63

Szálcsiszolt 
alumínium [CC]

AP 71

Agátszürke

AP 72

Maron braun

AP 75

Sheffield világos tölgy

AP 102

Bazaltszürke

AP 103

Hamuszürke

AP 05

Mahagóni [CC]

AP 06

Sötét tölgy [CC]

AP 11

Douglas-fenyő [CC]

AP 15

Oregon III [CC]

AP 23

Aranytölgy [CC]

AP 28

Walnuss terra [CC]

AP 29

Walnuss amaretto 
[CC]

AP 30

Sötétzöld
[CC]

AP 32

Sötétvörös
[CC]

AP 33

Rózsafa [CC]

AP 34

Szürke [CC]

AP 41

Acélkék
[CC]

AP 65

Homokfúvott 
kvarcszürke [CC]

AP 70

Betonszürke
[CC]

AP 79

Alux DB 703 [CC]

AP 88

Kvarc [CC]

AP 94

Sheffield szürke tölgy 
[CC]

AP 105 AP 106

Jet Black Mat

AP 104

Csokoládébarna
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SAL 10

Zöld

SAL 14

Gyémántkék

SAL 19

Bordó

SAL 21

Dió

SAL 25

Mocsári tölgy

SAL 26

Mahagóni

SAL 27

Douglas-fenyő

SAL 39

Porcelánfehér

SAL 43

Sheffield világos tölgy

SAL 51

Aranytölgy

SAL 59

Krémszín

SAL 60

Vermont

SAL 62

Tiama

SAL 64

Cheyenne

SAL 71

Sötétbarna

SAL 72

Agátszürke

SAL 73

Világosszürke

SAL 74

Bazaltszürke

SAL 78

Kvarc

SAL 87

Homokfúvott 
szignálszürke

SAL 02

Szürke [CC]

SAL 03

Világoszöld
[CC]

SAL 06

Sötétvörös 
[CC]

SAL 11

Acélkék
[CC]

SAL 33

Winchester [CC]

SAL 37

Alux DB 703 [CC]

SAL 41

Sheffield szürke tölgy 
[CC]

SAL 50

Törpefenyő [CC]

SAL 67

Szálcsiszolt antracit 
[CC]

SAL 69

Szálcsiszolt 
alumínium [CC]

SAL 70

Antracit [CC]

SAL 84

Homokfúvott 
bazaltszürke [CC]

SAL 88

Homokfúvott 
antracitszürke [CC]

SAL 90

Homokfúvott 
kvarcszürke [CC]

★ ★

SAL 52

Oregon 4

★ ★

SAL 18

Jet Black Mat

★

Közvetlen napsugárzásnak kitett helyeken (pl. déli oldalon)
nem ajánlott sötét kaput felszerelni. Ez ugyanis a kapu páncéljának eldeformálódásához vezethet,
ami az anyag tulajdonságaiból eredő természetes folyamat.

- a színek a raktárkészlet erejéig kaphatók.★
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Firenze

Foggia

Messina

Trieste
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Livorno

Modena

Torino

Verona
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All in one control - minden az Ön irányítása alatt
Az „All in one control” termékcsalád kidolgozásakor arra összpontosítottunk, hogy nyílászáróink egy intelligens otthon részét

képezhessék. Az általunk kínált technológiák megkönnyítik a ház üzemeltetését, miközben rendkívüli komfortérzetet
és biztonságérzetet nyújtanak.

A Control meghajtások, jeladók, vezérlőegységek együttese, amelyek egymással együttműködve lehetővé teszik a
rolók, a kapuk, az ajtók, a riasztó, vagy akár a világítás tetszőleges vezérlését. Például a Tahoma Premium vagy a Connexoon 
berendezésekkel történő összekapcsolódást követően a felhasználónak lehetősége van ezek vezérlésére bármilyen Wi-Fi 

hozzáféréssel rendelkező eszközről, legyen az iOS vagy Android rendszerű eszköz, pl. tablet, okostelefon, okosóra vagy laptop.

Az „All in one control” termékcsalád termékeit választva az ügyfelek meggyőződhetnek a teljes technológiai megfelelőségről.
Az ügyfél kiválasztja a termékeket, mi pedig kidolgozzuk a termék automatikájának minden elemét. A berendezés

összeállításakor kizárólag az elismert európai gyártó, a Somfy legjobb megoldásaira támaszkodunk.
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A kiadvány nem számít kereskedelmi ajánlatnak. Nem képez reklamációs alapot.
A felhasznált fényképek illusztrációk, nem a termékekről készült fotók.
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