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A meggyőző
minőség

Helytakarékos

Praktikus

Használja ki autója fölötti holtteret
szörfdeszka, síléc vagy esetleg
a létra tárolására.

A garázsba jutás akkor is egyszerű, ha egy
autó közvetlenül a kapu előtt parkol, mivel
a kapu vízszintes irányban nem leng ki.

A tudatos aprolékossággal kidolgozott
részletek illetve az igényes, kompromisszum
nélküli ROMA minőség teszik magán és ipari
célú felhasználásra egyaránt ideálissá a
gördülőkapukat.
A beépítés időigénye az egyszerű és masszív
szerkezetnek köszönhetően minimális.
A gondozásmentes mechanizmus garantálja
döntésének helyességét.
Ne kössön kompromisszumot.
A gondosan megválasztott alapanyagok valamint
a magas színvonalú gyártás biztosítja, hogy Ön
évtizedekig örömét lelje garázskapujában.

Biztonságos
Ha a kapu akadályba ütközik, automatikusan megáll. A vezetősínek tokozott
rugói mindennemű sérülés lehetőségét
megakadályozzák.

Csendes
A ROMA gördülőkapuk az átlagosnál
sokkal csendesebb működésűek.
Lakótársai, szomszédai hálásak lesznek
emiatt Önnek.

Formatervezett
Kapuink elegáns, visszafogott kialakítására
a tervezésnél nagy hangsúlyt fektettünk.
A porszórásos felületkezelés tartósan
szavatolja a kapu esztétikus megjelenését.

A ROMA gördülőkapuk áttekintése

Minden ROMA gördülőkapu megfelel a harmonizált európai

SILENTO
Födém alá futó kapu Top Slide Assist
technológiával, két változatban
3,5 m kapuszélességig és 3,5 m
szélesség felett. A kapu a nyílás mögött
és nyílásban egyaránt szerelhető.

B1, B2 és B3
Burkolólemezes rendszer rögzített
tartóval (B 1) vagy begördülő rendszerrel (B 2, B 3) nyílásba, nyílás elé és
mögé egyaránt szerelhető.
A B 1-es kapu ALUMINO 55 illetve
77-es profilokkal is, míg a B 2 és B 3-as
kizárólag ALUMINO 77-es profillal
rendelhető.

F1 / 77
Karimalemezes kivitel begördülő
rendszerrel, testhangszigeteléssel
már ipari célú felhasználásra is.
Legyártható maximális szélesség
560 cm illetve magasság 480 cm.

F 400
Robosztus és különösen erős
karimalemezes rendszer tisztán
ipari felhasználásra.
Maximális rendelhető magasság 600 cm.

PROTEGO
Gördülőrács mindennemű felhasználásra
Létezik burkolólemezes illetve karimalemezes rendszer egyaránt

szabványoknak

!

MSZ EN 12604,12453

ALUMINO 77
Freonmentes poliuretán habszigetelésű,
duplafalú alumínium profil. A hosszanti,
préselt bordák átlagon felüli stabilitást
garantálnak.

Minden gördülőkapu
nagy teljesítményű
motoros

SFL 77 Ablakos profil
Szintén szalagpréselésű alumínium
profil, fényáteresztő polikarbonát betéttel, természetesen a RAL színskála
valamennyi színében rendelhető.

meghajtással
felszerelt, s nyomógombbal vagy kulcsos kapcsolóval
működ-tetett. A kapu kezelésének
legkényelmesebb módja a távirányításos
vezérlés. A száraz garázsban való ki- és
beszállással elkerüli az esős illetve

S 77 Záróprofil
Különlegesen stabil szalagpréselésű
kapuprofil, 180 féle RAL színben rendelhető. Ez a kapu szerkezeti eleme,
s egyúttal alsó lezárása is.

fagyos időben előforduló kellemetlenségeket, baleseteket.
Áramszünet esetén a ROMA

LL 77 Szellőzőprofil

gördülőkapuk kézzel is működtethetőek.

Az épület adottságaitól függően előfordulhat, hogy a kaput szellőzőnyilásokkal kell ellátni. A gyakorlatnak megfelelően az LL 77 profil általában a kapu palástjának alsó harmadában kerül beépítésre természetesen a kapu színével összehangolva.

A fixen szerelt NHK-adapter kívülre illetve
belülre egyaránt elhelyezhető.

Műszaki jellemzők

SILENTO

B1 / 55 + B1 / 77

B2 / 77

B3 / 77

Födém alá futó kapu

Gördülőkapu

Gördülőkapu

Gördülőkapu

Födém alá futó kapu Top
Slide Assist technológiával,
QuattroStar átvezetéssel
és Dup Balance rendszerrel

Burkolólemezes szerkezet
rögzített tartóval, és
zuhanásgátlóval,
testhangszigeteléssel

Burkolólemezes szerkezet
rögzített tartóval, és
zuhanásgátlóval,
testhangszigeteléssel

Burkolólemezes szerkezet
rögzített tartóval, és
zuhanásgátlóval,
testhangszigeteléssel

A TopSlide Assist megakadályozza a kapupáncél vízszintes áthajlását

Vastagon lakkozott zárt tok,
szerelőnyílással, oldalsó
alumíniumöntvény tokvéggel

Vastagon lakkozott zárt tok,
szerelőnyílással, oldalsó
alumíniumöntvény tokvéggel

Vastagon lakkozott zárt tok,
szerelőnyílással, oldalsó
cinkezett acél tokvéggel

Kefézett, szalagpréselésű
alumínium vezetősínek

Kefézett, szalagpréselésű
alumínium vezetősínek

Kefézett, szalagpréselésű
alumínium vezetősínek

Szalagpréselésű alumínium
záróléc gumi záróprofillal

Szalagpréselésű alumínium
záróléc gumi záróprofillal

Szalagpréselésű alumínium
záróléc gumi záróprofillal

Ív alakúra préselt duplafalú
alumínium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lakkozással, 55 illetve 77 mm
szélességben

Ív alakúra préselt duplafalú
alumínium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lakkozással 77mm szélességben

Ív alakúra préselt duplafalú
alumínium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lakkozással 77mm szélességben

70 illetve 102 mm átmérőjű
nyolcszögletű acéltengely

70 illetve 102 mm átmérőjű
nyolcszögletű acéltengely

70 illetve 102 mm átmérőjű
nyolcszögletű acéltengely

motoros nyitás illetve
zárás (230V)

motoros nyitás illetve
zárás (230V)

motoros nyitás illetve
zárás (230V)

motoros nyitás illetve
zárás (230V)

nyílásba, illetve nyílás mögé
szerelési lehetőséggel

nyílásba illetve nyílás elé, és
mögé szerelési lehetőséggel

nyílásba illetve nyílás elé, és
mögé szerelési lehetőséggel

nyílásba illetve nyílás elé, és
mögé szerelési lehetőséggel

A QuattroStar átvezetésnél a
felső vezetősíneket egy műanyagból készült ágyazatba
fektetik, amiben a kapupalást
min. erőkifejtéssel halkan és
biztonságosan mozog.
Ív alakúra préselt duplafalú
alumínium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lakkozással, 55 illetve 77 mm
szélességben

Testhangszigetelés

Begördülő rendszer

Zuhanásgátló

A ROMA cég által kifejlesztett
testhangszigetelés (DBGM)
lecsökkenti a zaj illetve a
rezgésátadást az építményre.
Az eredmény: nagyon halk
működés.

Anyag és felületkímélő illetve
súrlódásmentes kapupalást
bevezetés egy csúszka segítségével valósul meg, ami a kapu
tengelyét s rajta a palástot a
vezetősínhez képest mindig az
optimális pozicióban tartja.

A törvényes előírásoknak megfelelően ez a berendezés a kapupalást lezuhanását akadályozza
meg esetlegesen előforduló
mechanikai meghibásodásnál.
Ilyenkor a palást a felület
károsodása nélkül rögzül, a
motor pedig lekapcsol.

F1

F 400

PROTEGO

Gördülőkapu

Gördülőkapu

Gördülőrács

Karimalemezes szerkezet
begördülő rendszerrel, és
legördülés elleni biztosítással, testhangszigeteléssel

Karimalemezes szerkezet
begördülő rendszerrel, és
legördülés elleni biztosítással, testhangszigeteléssel

gördülőrács B1, B2, F1
vagy F 400 kapuk
bázisára

Horganyzott acéllemez,
leszerelhető acélcsappal
és csúszótámasszal

Horganyzott acéllemez,
leszerelhető acélcsappal
és csúszótámasszal

Rendszerfüggő

Kefézett, szalagpréselésű
alumínium vezetősínek

Kefézett, szalagpréselésű
alumínium vezetősínek

Kefézett, szalagpréselésű
alumínium vezetősínek

Szalagpréselésű alumínium
záróléc gumi záróprofillal

Szalagpréselésű alumínium
záróléc gumi záróprofillal

Szalagpréselésű alumínium
záróléc gumi záróprofillal

Ív alakúra préselt duplafalú
alumínium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lakkozással, 55 illetve 77 mm
szélességben

Ív alakúra préselt duplafalú
alumínium profil, freonmentes
habszigeteléssel, vastag lakkozással, 55 illetve 77 mm
szélességben

Szalagpréselésű
alumínium palást
77 mm profillal

70 illetve 102 mm átmérőjű
nyolcszögletű acéltengely

102 mm átmérőjű
nyolcszögletű acéltengely

Rendszerfüggő

motoros nyitás illetve
zárás (230V)

motoros (oldalra szerelt)
nyitás illetve zárás (400V)

Rendszerfüggő

nyílásba illetve nyílás elé, és
mögé szerelési lehetőséggel

garázsba illetve csarnokba
szerelési lehetőséggel

Rendszerfüggő

Különleges
felszereltség
áramszünet esetén kézi
(kurblis) működtetés
nyomógomb
kulcsos kapcsoló
távirányítás (vezetékes)
rádiós távirányítás
ablakos profil
szellőző profil
záróléc
nyomásérzékelő léc
elektromos zárszegélybiztosítás
fénysorompó

Burkolólemezes szerkezet méretei

F1 karimalemezes szerkezet méretei

ALUMINO 55 burkolólemezes
rendszer méretei
Tokméret
250
300

A méret
251,5mm
302 mm

Max. felület: 11 m

B méret
251,5mm
302 mm

2

ALUMINO 77 burkolólemezes
rendszer méretei
Tokméret
300

A méret
302mm
2

B méret
302mm

Max. felület:B1=11 m B2=17m

2

F1 karimalemezes
rendszer méretei
Magasság cm-ben C méret cm-ben
250
1
370
3
480
6
2
Max. felület: 20-22 m
F400 karimalemezes
rendszer méretei
Magasság cm-ben C méret cm-ben
360
2
420
3
500
5
600
8
2
Max. felület: 20-22 m

Színek

Szürke

Fehér

Ezüst

Bézs

Sötétbarna

Fa világos

Fa sötét

Mohazöld*

Bíborvörös*

Azúrkék*

Nárciszsárga*

Fenyőzöld*

Gyöngyszürke*

* Csak 77-es Alumino alumínium léchez
Fenyőzöld 2002. 01. 01-től illetve 04. 01-től
sötét gyöngyszürke színben is szállítható.
Ezek a színek a gördülőrácsokra nem érvényesek.
Ezek fehér, szürke és sötétbarna színben illetve a RAL
színskála valamennyi színében rendelhetőek.
Esetlegesen előforduló színbeli eltérések
nyomdatechnikai okokra vezethetőek vissza.

INB
Az új beépített hajtókar B1 és B2 kapukhoz
Áramkimaradás esetén a kapu
vésznyitására alkalmas beépített
hajtókar.
A hajtókar 1,0 m magasságban
fekszik.
A vésznyitás kívülről és/vagy
a belső térből egyaránt elvégezhető.

HST
Az új feltolásgátló
A HST a ROMA gördülőkapukhoz
kifejlesztett hatékony feltolásgátló.
A kapu péncél közvetlenül a
tengelyhez történő rögzítésének
köszönhetően, a kapu felfeszítése
gyakorlatilag lehetetlenné válik.

ROMA üzem Burgau

ROMA üzem Rostock

Egy jó hírű cég márkás terméke
A minőséggel szemben támasztott magas követelmények - a beruházoknak, az építtetőknek mindig a
legjobbat biztosítani - tette a ROMA céget ezen a területen piacvezetővé. Motivált dolgozók, legmodernebb
gyártási technológiák illetve kizárólag a folyamatosan továbbképzett visszonteladók által megvalósuló
értékesítés (terjesztés), és szerelés biztosítják az optimális működést és a hosszú élettartamot.

