ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ ΡΟΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Ένα όμορφο και ασφαλές σπίτι δεν είναι μόνο μία απαίτηση
αλλά και μία βασική ανάγκη ιδιαίτερα στις μέρες μας.
Η γκαραζόπορτα της ROLKA αποτελεί την πλέον αξιόπιστη
λύση τόσο για νέα κτίρια, όσο και για υφιστάμενα, και είναι
ιδανική για κάθε απαίτηση χώρου.

Το αλουμίνιο είναι το καλύτερο δυνατό μέταλλο για τα δομικά
στοιχεία που είναι σε εξωτερικούς χώρους και είναι εκτεθειμένα στις
αλλαγές του καιρού.
 Δεν σκουριάζει και είναι πολύ ανθεκτικό σε όλες τις μορφές
διάβρωσης.
 Έχει την υψηλότερη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση σε σχέση με
κάθε άλλο υλικό,
 Έχει μειωμένες απαιτήσεις για συντήρηση.
 Είναι ελαφρύ υλικό, πολύ πιο ελαφρύ από τον σίδηρο.
 Δεν καίγεται και έχει μεγάλη ανακλαστικότητα.
 Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώνεται,
 Είναι 100% ελληνικό προϊόν.
Είναι σίγουρο ότι μία γκαραζόπορτα ρολού αλουμινίου ROLKA ακόμα
και μετά από πολλά χρόνια, θα συνεχίσει να σας προσφέρει την ίδια
λειτουργικότητα και ασφάλεια χωρίς να χάσει την αισθητική της αξία.

Σας προσφέρουμε το πιο αξιόπιστο προϊόν στην κατηγορία
της ασφάλειας και προστασίας του γκαράζ σας,
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πλεονεκτήματα γκαραζόπορτας
Τοποθετείται εύκολα και γρήγορα από εξειδικευμένα συνεργεία.
 Δυνατότητα ηλεκτροκίνητης και χειροκίνητης λειτουργίας
 Αντοχή στη διάβρωση  Πλήρως ανακυκλώσιμη  Εξαιρετική εμφάνιση
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Γκαραζόπορτα με Φυλλαράκι
αλουμινίου πολυουρεθάνης 19Χ77

Ηχομόνωση και θερμομόνωση λόγω του διπλού
τοιχώματος αλουμινίου με πολυουρεθάνη.
 Δυνατότητα επιλογής από συγκεκριμένη γκάμα 9
χρωμάτων (συνημμένο χρωματολόγιο).
 Αθόρυβη λειτουργία.
 Χαμηλό κόστος.


Γκαραζόπορτα με Φυλλαράκι
αλουμινίου διέλασης 19Χ77

Προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής που
εξασφαλίζει σταθερότητα στα μεγάλα ανοίγματα.
 Μεγαλύτερη ασφάλεια του χώρου.
 Δυνατότητα επιλογής από απεριόριστη γκάμα
χρωμάτων (RAL, Polydrox, απομίμησης ξύλου
κλπ).
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Η γκαραζόπορτα ρολού απαιτεί ελάχιστο
χώρο για την τοποθέτηση της γεγονός που
έχει ως αποτέλεσμα να μένει
περισσότερος χώρος στα πλαινά και την
οροφή του garage για αποθήκευση.
Δυνατότητα τοποθέτησης διάφανων
PLEXI GLASS σε μονό προφίλ αλουμινίου
διέλασης για παροχή φυσικού
φωτισμού.
Δυνατότητα τοποθέτησης αεραγωγών στο
κάτω μέρος της γκαραζόπορτας για
καλύτερο αερισμό του χώρου.

Μηχανισμός μανιβέλας που δίνει την
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας από
το εσωτερικό του garage σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος.
Φρένο ασφαλείας για την περίπτωση
απότομης πτώσης

Λάστιχο ασφαλείας: Στο κάτω μέρος της
γκαραζόπορτας τοποθετείται ένας ειδικός
αισθητήρας ο οποίος σταματά και δίνει
αντίθετη κίνηση στην πόρτα σε περίπτωση
που βρεθεί κάποιο εμπόδιο κατά την
διάρκεια του κλεισίματός της.
Φωτοκύτταρα τα οποία αντιλαμβάνονται
οποιαδήποτε κίνηση κατά μήκος της
γκαραζόπορτας και δίνουν εντολή για
παύση της λειτουργίας της.

Ηλεκτρονικός πίνακας AXROLL με τις
παρακάτω δυνατότητες :
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και τριών
συσκευών ασφαλείας, όπως 2 σετ
φωτοκύτταρα με αυτοέλεγχο και
αισθητήρα εμποδίου στο τερματικό.
- Δυνατότητα σύνδεσης αυτόματου
περιφερειακού φωτισμού
- Λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος
- Αυτόματη διάγνωση σφαλμάτων
λειτουργίας
- Μετρητής κύκλων της γκαραζόπορτας
- Ασφάλεια χάρη στον κυλιόμενο κωδικό
(το σήμα δεν αντιγράφεται)

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΜΕ
ΦΥΛΛΑΡΑΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η ROLKA ΑΒΕΕ παρέχει πιστοποιητικά για τα
ολοκληρωμένα* συστήματα γκαραζόπορτας που
παράγει, τα οποία είναι εναρμονισμένα με όλες τις
προδιαγραφές που επιβάλει η νομοθεσία και το πρότυπο
ΕΝ 13241-1. Τα συστήματα γκαραζόπορτας της εταιρίας
έχουν πιστοποιηθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο
γερμανικό ινστιτούτο"Institut fur Fenstertechnik" (IFT
Rosenheim).

900 λευκό / white

Επίσης, η εταιρία εφαρμόζοντας το Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 εξασφαλίζει την
υψηλή ποιότητα των παραγομένων συστημάτων της,
καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία τους για μεγάλο
χρονικό διάστημα, χωρίς προβλήματα.

901 γκρι - grey

903 καφέ / brown (8014)

910 ξύλο σκούρο / dark wood

916 ασημί / silver

919 μπεζ / beige (1015)

924 golden oak

925 nussbaum

Η απόδοση των εκτυπωμένων χρωμάτων μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
Παρακαλούμε ζητήστε το χρωματολόγιο με τα αυθεντικά δείγματα.

905 πράσινο/ green (6009)

Πιστοποίηση ISO

* Για την σήμανση CE καθώς και για την πιστοποίηση
ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13241-1, είναι
απαραίτητη η τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων
ασφαλείας (φρένο ασφαλείας, φωτοκύτταρα, λάστιχο
με αισθητήρα εμποδίου κ.τ.λ.)
Εργοστάσιο:
3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης,
Τ.Θ. 148, 60100, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 91596-8 & Fax: 23510 91661
e-mail: info@rolka.gr, www.rolka.gr
Υποκατάστημα Αθηνών:
Ιερά Οδός 88 (πάροδος ΕΒΓΑ)
10447, Βοτανικός, Αθήνα
Τηλ.: 210 3465651 & Fax: 210 3465636

Η RO L K A Α Β Ε Ε έχει
πιστοποιηθεί με I S O
9001:2008 από τον διεθνή
οργανισμό πιστοποίησης
T Ü V – H E L L A S για τη
σχεδίαση και την παραγωγή συστημάτων ρολού.

