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Firma noastră a fost fondată 
în 1991, ceea ce ne 

transformă într-a doua cea 
mai veche companie din 

domeniul porţilor secţionale 
din Europa Centrală. 

În 1995 am obţinut locul 
întâi pe piaţa de porţi de 

garaje din Slovacia, poziţie pe 
care ne-o menţinem şi astăzi. 

În 1998 am intrat pe piaţa 
din Cehia şi în 2001 ne-am 

extins în Ungaria.

În 1998 am înfiinţat cea de-a 
doua companie de distribuţie 

în Cehia.

A treia companie de 
distribuţie a fost înfiinţată în 

Ungaria în 2001. 

În continuarea extinderii 
noastre în Ungaria, am 

achiziţionat în 2006 cel mai 
mare client maghiar – Prodoor 
Hungary Kft. – care a fuzionat 

cu Olymps Door.

Tot în 2006 am deschis un 
birou de exporturi pentru 
Europa de vest în Olanda.

În 2008 s-a construit un 
nou centru de producţie şi 
distribuţie de 4,000 m2 cu 

locaţia în Komarno, Slovacia.



sloganul nostru:

Montăm porţi şi deschidem garaje din 1991.  
noi întreţinem relaţii deschise cu toţi 

partenerii noştrii. noi creăm oportunităţi  
distribuitorilor noştri.
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www.olymps-door.ro

www.olymps-door.com
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the olymps Group, inc. (sua)
anul înfiinţării: 1997

olYMps door spol. s r.o. (slovacia)
anul înfiinţării: 1991 

olYMps door s.r.o. (republica Cehă) 
anul înfiinţării: 1996 

olYMps door usa inc. (sua) 
anul înfiinţării: 1997 

olYMps door Kft. (ungaria) 
anul înfiinţării: 2001 

olYMps door B.V. (olanda)
anul înfiinţării: 2007

s.C. olYMps door s.r.l. (românia)
anul înfiinţării: 2008
Fuzionarea cu Franzi’s euro Garni şi 
Garage doors



– 5 –

PIEŢELE EUROPENE

reuşim să satisfacem un număr din ce 
în ce mai mare de clienţi pretenţioşi.  
ne lărgim continuu frontierele şi ne 
extindem pieţele. Comerţul corect şi 
serviciile de calitate nu pot fi îngrădite 
de frontiere. În afara sistemului 
funcţional de firme proprii mai dispunem 
de reţele de distribuitori autorizaţi în 
alte 8 ţări.

slovacia
republica Cehă
ungaria
românia

austria
Croaţia
danemarca
Germania
luxemburg
olanda
serbia
slovenia

Centrele de distribuţie
olymps door:

distribuitori:

olYMps door Kft. (ungaria) 
anul înfiinţării: 2001 

olYMps door B.V. (olanda)
anul înfiinţării: 2007

s.C. olYMps door s.r.l. (românia)
anul înfiinţării: 2008
Fuzionarea cu Franzi’s euro Garni şi 
Garage doors
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S T I L
Porţi din oţel

În dungi,
izolaţie cu spumă 
poliuretanică

V I S I O N
Porţi din aluminiu cu 
secţiuni inferioare din 
oţel - STIL

Secţiuni panoramice din 
aluminiu

M I X
Porţi combinate

secţiuni din oţel cu 
izolaţie din spumă 
poliuretanică 
                  + 
secţiuni panoramice 
din aluminiu

fără 
vitralii

fără uşă pietonală

cu uşă pietonală

cu vitralii

fără uşă pietonală 

cu uşă pietonală 

fără uşă pietonală 

fără uşă pietonală

cu uşă pietonală*
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rame din plastic 
albe sau negre

rame din plastic 
albe sau negre 

cu uşă pietonală
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TIPURI, CULORI ŞI DESIGN

AL DOILEA PAS: Alegeţi materialul şi izolaţia
Fiecare poartă este în aşa fel produsă încât să reziste în timp.

1. PRIMUL PAS: Alegeţi designul porţii (privind exteriorul)
Fiecare poartă ar trebui să  fie aleasă încât funcţionalitatea şi designul porţii să ţină cont de arhitectura modernă a clădirii industriale

2.

Poartă din oţel fără vitralii 
cu izolaţie din spumă 

poliuretanică 
STIL

Poartă din oţel cu vitralii 
şi rame albe sau negre

STIL

Poartă din aluminiu cu 
secţiunea inferioară - STIL-
panoramică dublu vitrată

VISION

Poartă combinată 
din oţel + aluminiu

MIX

Poarta este compusă din panouri de 500 şi 610 mm care pot fi combinate între ele.  Mulţumită diversităţii de combinări numeroase a 
porţilor  OLYMPS DOOR ele se pot adapta exact după nevoia clientului, dar şi după mediul din jurul locaţiei.  Porţile se pot produce până 
la o lăţime de 6000 mm

l	 Poartă fără vitralii în dungi. Miezul izolaţiei este compus din spumă poliuretanică care nu conţine freoni. 

l	 Poartă cu vitralii  
 - cu rama vitraliilor din plastic de culoarea albă - dublu vitrat 
 - cu rama vitraliilor din plastic de culoarea neagră - dublu vitrat 
 Miezul izolaţiei este compus din spumă poliuretanică care nu conţine freoni.
l	 Poartă din aluminiu cu secţiunea inferioară - STIL - panoul inferior panoramic dublu vitrat   
l	 Poartă combinată  compusă din secţiuni de oţel cu izolaţie din spumă poliuretanică şi cu secţiuni panoramice din aluminiu 

Porţile OLYMPS DOOR îndeplinesc toate standardele europene implicit protejarea mediului. Ele sunt disponibile din oţel sau aluminiu. 
Materialele  din care sunt compuse porţile sunt  reciclabile şi inofensive pentru mediu,  de exemplu- miezul izolator din spumă poliuretanică 
este fără freoni. Secţiunile asigură separarea termică rezultând un grad  înalt de izolare ceea ce  garantează evitarea producerii condensului 
şi în acelaşi timp a coroziunii. 
l	 Secţiuni din oţel cu izolaţie din spumă poliuretanică –  secţiunea porţii cu pereţi dubli de 40 mm grosime şi cu izolaţia din spumă 

poliuretanică garantează o stabilitate  maximă a porţii şi proprietăţi ideale de izolare termică. Vitrarea secţiunii este opţională – vezi 
punctul 1. 

l	 Secţiunile din profile de aluminiu groase de 40 mm şi cu geamuri duble acrilice de 16 mm asigură o vitrată generoasă şi rezistenţă la 
intemperiile vremii.

Secţiuni din oţel cu izolaţie din spu-
mă poliuretanică

STIL  l  MIX

Secţiuni din profile de aluminiu
cu sticlă dublă acrilică

VISION  l  MIX
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TIPURI, CULORI ŞI DESIGN 
 

AL TREILEA PAS: Alegeţi finisarea suprafeţei
Rezistenţă la deteriorări – uşor de întreţinut

AL PATRULEA PAS: Alegeţi culoarea
Calitate la orice nivel de preţ.

3.

4.

Stucco - Oţel
finisarea suprafeţei cu asperităţi – zgârieturile 

suprafeţei sunt aproape invizibile

STIL  l  MIX

Eloxare - aluminiu
finisarea netedă a suprafeţei oferă un aspect 

luxos al porţii

VISION  l  MIX

Calitatea suprafeţei porţii este importantă pentru a rezista la condiţiile extreme de vreme şi la ciclurile de deschideri. Cu porţi-
le OLYMPS DOOR se ia  în considerare chiar şi cele mai înalte pretenţii la executarea suprafeţei. 

l	 Impregnarea cu asperităţi STUCCO este cea mai des întâlnită variantă de finisare a suprafeţei panourilor din oţel.  Pentru 
realizarea unui scut bun împotriva coroziunii se aplică peste stratul galvanic al tablei din oţel un tip special de poliester   
silicon de înaltă calitate.  Acest strat este de zece ori mai gros decât unul obişnuit având rolul de protecţie împotriva 
deteriorării. Impregnarea STUCCO este uşor de întreţinut.  Apa de ploaie nu îşi lasă urmele pe suprafaţa porţii, iar micile 
zgârieturi sunt practic invizibile.

l	 Suprafaţa netedă la secţiunile panoramice din aluminiu eloxat oferă un aspect luxos.  Rezistenţa înaltă la deteriorări şi 
coroziune rezultă din aplicarea extrudării  profilelor din aluminiu cu suprafaţa eloxată.  La varianta secţiunilor vopsite are 
loc tehnologia vopsirii în câmp electrostatic. 

Gama largă de culori pentru porţi oferită de OLYMPS DOOR permite soluţii creative obiectivelor industriale. Culorile reprezintă 
individualitate şi deosebire pentru imaginea firmei, în acelaşi timp se obţine un aspect plăcut pentru obiectivul industrial căruia 
porţile FACTORY sunt destinate. Cu atât mai mult se poate realiza adaptarea lor la ce se doreşte din partea clientului. 

l	 Toate porţile din oţel Factory STIL sunt disponibile în culoarea de bază-albă
l	 Toate porţile din aluminiu Factory VISION sunt disponibile în aluminiu eloxat
l	 Toate porţile din oţel sau aluminiu sunt disponibile în paleta de culori RAL

alb
porţi din oţel

STIL  l  MIX

ral
porţi din oţel 

porţi din aluminiu

STIL  l  VISION

porţi din aluminiu  
eloxat

porţi din aluminiu 

VISION  l  MIX
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ral 9006
porţi din oţel

STIL  l  MIX



AL CINCELEA PAS: Alegeţi uşa pietonală
Uşă pietonală încorporată – o alternativă utilă.

TIPURI, CULORI ŞI DESIGN

AL ŞASELEA PAS:  
Algerea sistemului de şine.
Poarta se individualizează dupa dimensiunile 
deschiderii.

5.

6.
Localizarea pe mijloc DL sau DR
balamaua stânga sau dreapta

Localizarea stânga DL
balamaua dreapta

Localizarea dreapta DL
balamaua stânga 

Echipamentul suplimentar al porţilor OLYMPS DOOR cu uşă pietonală încorporată oferă o intrare comodă în hala 
industrială fără ca să mai fie nevoie de deschiderea întregii porţi.  Uşa încorporată este o opţiune pentru faţada 
clădirilor care nu permit un alt acces.  La porţile cu acţionare automatizată unde uşa pietonală se află în mişcare 
există un senzor de siguranţă care supraveghează închiderea acesteia.  Lăţimea maximă a porţii cu uşa pietona-
lă încorporată este de 4200 mm.  Mărimile standard ale uşilor pietonale sunt de: lăţimea 900 mm şi înălţimea de 
2000 mm - măsurat de la pragul uşii. 

Analiza tipului şi localizarea uşii pietonale. 
Poziţionarea uşii pietonale se stabileşte din exterior. 

FELUL DESCHIDERII uşii pietonale se stabileşte prin poziţionarea balamalelor.
l	 DIN stânga - DL - balamaua este pe partea stângă a uşii pietonale - uşa se va deschide în partea stângă.  
l	 DIN dreapta - DR - balamaua este pe partea dreaptă a uşii pietonale - uşa se va deschide în partea dreaptă.

LOCALIZAREA  uşii pietonale se stabileşte prin poziţionarea uşii în poarta industrială.
l	 localizarea conform axului porţii
l	 localizarea  pe partea stângă al axului porţii
l	 localizarea  pe partea dreaptă al axului porţii 

Sistemul ergonomic al porţilor OLYMPS DOOR se pot adapta la obiectivul 

industrial.  Mulţumită sistemului de şine suntem în stare de a respecta 

dimensiunile boiandrugului şi al unghiului tavanului. În acest fel este posibil 

să se rezolve montajul chiar şi în clădiri reabilitate precum şi în hale care 

necesitată mult spaţiu.  

l	 Şina simplă  este potrivită pentru cazul  în care s- au putut respecta 

toate condiţiile pentru un montaj simplu.

l	 Şina dublă se foloseşte pentru clădiri cu dimensiunea mică a 

boiandrugului unde spaţiul nu permite alternative, poziţia axului de 

torsiune in această situaţie va fi în spatele şinei.

l	 Şină supraânălţată  se recomandă unde spaţiul deasupra 

boiandrugului este mare.

l	 Şina verticală  se aplică în cazul în care se va folosi tot spaţiul 

disponibil.

l	 Şiină cu angulaţie paralelă cu tavanul în cazul în care el este 

înclinat.

l					Şină înălţată paralelă cu tavanul este o combinaţie între şină 

supraânălţată şi şina normală paralelă cu tavanul. 

slF lHr

HlF VlF

sltF HltF
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Şină simplă Şină dublă

 șină supraânălțată Şină verticală

Şină simplă paralelă cu tavanul Şină înaltă paralelă cu tavanul



  1 experienţă – de 16 ani pe piaţă 
  2 staBilitate – Cel Mai Mare produCător al europei Centrale
  3 sortiMent larG – peste 100 de produse
  4 CoMpatiBilitatea autoMatizării porţilor industriale şi de 

aCCes
  5 o reţea de distriBuitori autorizaţi
  6 inForMaţii şi Măsurători Gratuite
  7 serViCe proMpt
  8 piese de sCHiMB oriGinale
  9 dezVoltări proprii
10 MarCă inreGistrată
11 CertiFiCate Ce- şi tüV de Calitate şi de siGuranţă 
12 relaţia preţ- Calitate Bine eCHiliBrată

AL ŞAPTELEA PAS:  Contactaţi furnizorul dumneavoastră pentru instalarea 
unei porţi de la OLYMPS DOOR, sau pentru a obţine un contract de colaborare7.

Motive bune de ce chiar Olymps Door
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FACTORY 
STIL 

Poartă din oţel fără 
vitralii 

Poartă din oţel cu uşă 
pietonală încorporată

Poartă din oţel cu vitralii

Poartă din oţel cu uşă 
pietonală încorporată 
cu vitralii 

Unul din avantajele porţilor noastre este termenul 
scurt de livrare. Al doilea este gradul înalt de izolaţie, 
gama largă de modele şi  variantele de culori . În 
cazul porţilor industriale OLYMPS DOOR - FACTORY 
STIL cu izolaţie poliuretanică se fabrică inclusiv 
feroneria în Europa  şi îndeplinesc din plin cele mai 
înalte pretenţii de preciziei la execuţie.  

Aplicarea porţilor în dungi îşi găsesc destinaţia 
peste tot acolo unde sunt căutate porţile industriale 
sau rezidenţiale. Mantaua secţiunilor  garantează 
durabilitatea şi rezistenţa porţii la deteriorări.

l	 livrare rapidă 

 Porţile Factory Stil produse după gustul 
clientului se pot livra în termen de  14 zile. 

l	 structura

 Poarta este compusă din panouri de 500 şi de 
610 mm înălţime care se pot combina între ele. 
După cerinţă se pot combina panouri standard 
din oţel cu ramele vitralilor albe, negre sau 
combinate.  

l	 Montajul

 Există posibilitatea de a adapta sistemul şinelor 
la condiţiile interioare a unei clădiri reuşindu-
se astfel ca montajul să se poată executa chiar 
şi în condiţii dificile. !!!!

l	 uşă pietonală, vitralii şi alte accessorii

 Poarta cu secţiuni vitrate se poate aplica la o 
hală de producţie care necesită lumina zilei. 
Eventual se poate încorpora o uşă pietonală. 

 l	 siguraţa montajului şi utilizarea porţii 

 Componentele de protecţie sunt necesare 
pentru siguranţa dumneavoastră şi realizează 
toate condiţiile pentru un montaj sigur al porţii 
Olymps Door. 

l	 protecţia împotriva prinderii degetelor

 Îmbinările secţiunilor  sunt concepute în mod 
special încât să se evite pericolul prinderii 
degetelor între panouri  ceea ce  corespunde 
cu standardul de siguranţă denumit EN13241-
1:2003.

l	 designul porţii în detaliu uniform. 

         Capătul lateral de metal al panoului este 
de aceaşi culoare cu poarta şi nu afectează 
designul. 

                                                                              

Porţile FACTORY STIL sunt disponibile cu automatizări industriale 
de la producători europeni renumiţi cu diferite feluri de acţionări 
incusiv telecomenzi, sau cu buton, etc. 

Secţiuni dublu vitrate cu 
rame din plastic  
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Spumă poliureta-
nică fără freoni

Alegerea 
culorilor după 
gustul clientului

Oţel galvanizat 
vopsit cu silicon 
poliesteric

Capătul lateral 
de metal al 
panoului în 
culoarea porţii 

l		Eloxare

l  Protecţie 
împotriva 
coroziunii

Montajul este posibil 
chiar şi în condiţii 
dificile – termen scurt 
de livrare

Protecţia împotriva 
prinderii degetelor 
conform normelor UE

Model în dungi cu 
vitralii opţional 

Secţiuni standard din oţel. Secţiuni 
din oţel cu design pretenţios şi cu 
izolaţie din spumă poliuretanică.

l	 Chederul de etanşare din profilul secţiunii

 La secţiunile moderne se introduce chederul direct 
în partea superioară a panoului care este aplicat 
într-un canal fomat deja în stadiul  producţiei. 
Această soluţie modernă are o mare influenţă 
asupra proprietăţiilor de izolare şi de durabilitate 
ale porţii.  

l								design în dungi

 Modelul dungat a secţiunilor permite o anumită 
adaptare în privinţa lăţimii şi lungimii porţii.

l	 impregnarea stucco

 Asperităţiile impregnării Stucco au scopul  de a 
masca urmele intemperiilor şi a zgârieturilor pe 
suprafaţa porţilor în aşa fel încât nu sunt vizibile 
aproape deloc - comparativ cu suprafeţele 
netede.

l	 Culoarea de bază este albă - sunt posibile nuanţe de 
culori după cheia de culori RAL.

l	 izolaţia cu spumă poliuretanică

 Izolaţia de 40 mm este compusă din spumă 
poliuretanică fără adăugări de freoni.

l	 dimensiuni 

 Lăţimea maximă de 6000 mm 

 Înălţimea maximă de 5430 mm

Chederul de etanşare 
pe partea superioară a 
panoului

Succesul cooperării



FACTORY 
VISION

Succesul cooperării 

Deosebire şi eleganţă 
cu calitatea în tandem

Poartă panoramică 
din aluminiu

l		 Eloxare

l Protecţie 
împotriva 
coroziunii

Profil din aluminiu cu 
suprafaţa eloxată

Protecţia împotriva 
prinderii degetelor con-
form normelor UE 

Vitrare 
dublă 
din sticlă 
acrilică

Execuţia culorii la atitudinea 
clientului

este întotdeauna din oţel.  

 l	 Montajul

 Există posibilitatea de a adapta sistemul şinelor 
la condiţiile interioare al unei clădiri reuşindu-
se astfel ca montajul să se poată executa chiar 
şi în condiţii dificile. 

l	 uşă pietonală, vitralii şi alte accessorii

 Poarta cu secţiuni vitrate se poate aplica la o 
hală de producţie care necesită lumina zilei. 
Eventual se poate încorpora o uşă pietonală. 

 l	 siguranţa montajului şi utilizare 

 Componentele de protecţie sunt necesare 
pentru siguranţa dumneavoastră şi realizează 
toate condiţiile pentru un montaj sigur al porţii 
Olymps Door. 

l	 protecţia împotriva prinderii degetelor

 Îmbinările secţiunilor  sunt concepute în mod 
special încât să se evite pericolul prinderii 
degetelor între panouri  ceea ce  corespunde 
cu standardul  de siguranţă denumit EN13241-
1:2003.

l	 designul porţii în detaliu uniform 

         Capetele laterale de metal ale panoului sunt 
de aceaşi culoare cu poarta şi nu afectează 
designul. 

Chederul de 
etanşare inclus în 
panoul superior

Unul din avantajele porţilor noastre este termenul 
scurt de livrare şi designul reprezentativ. 

Porţile industriale din aluminiu OLYMPS DOOR 
FACTORY VISION  sunt apreciate datorită 
conceptului modern al arhitecturii industriale. 
Aspectul  elegant şi variantele de vitrări pe suprafeţe 
mari ale porţilor face ca orice clădire să  devină 
reprezentativă. Ideile departamentul de design şi 
al arhitecţilor realizează o simbioză cu investitori 
datorită posibilităţii de a produce panourile după 
paleta largă a culorilor RAL. 

Secţiunile panoramice din aluminiu cu vitrare dublă, 
izolaţia termică din spumă poliuretanică, inclusiv 
feroneria se produc în Europa şi îndeplinesc cele 
mai înalte pretenţii în ce priveşte precizia în modul 
lor de execuţie. Destinaţia acestor porţi este pentru 
uz industrial şi rezidenţial şi peste tot acolo unde se 
caută un aspect elegant şi o luminozitate generoasă 
în interiorul unei clădiri. Profilul ramei din aluminiu 
şi al secţiunii garantează porţii dumneavoastră  
suficientă durabilitate şi rezistenţă la intemperiile 
vremii. 

l	 structura

 Poarta este compusă din panouri de 500 şi de 
610 mm înălţime care se pot combina între ele. 
În funcţie de situaţie se pot combina panouri 
standard  între ele. Profilul secţiunii inferioare 

porţile FaCtorY Vision sunt porţi industriale 
moderne concepute după standardele europene 
cu accentul pe design şi calitate. 

 Secţiuni panoramice din 
aluminiu cu vitrare dublă

Porţile FACTORY STIL sunt disponibile cu automatizări 
industriale de la producători europeni renumiţi cu diferite 
feluri de acţionări incusiv telecomenzi, sau comenzi cu 
buton, etc..
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l	 eloxare

  Finisarea netedă a suprafeţei prin procesul 
de eloxare îi oferă porţii un aspect luxurios. 
Rezistenţa înaltă împotriva loviturilor, a 
zgârieturiilor şi a coroziunii se obţine datorită 
procesului de extrudare şi de eloxare al 
profilelor de aluminiu . La varianta secţiunilor 
colorate se aplică tehnologia vopsirii în câmp 
electrostatic.

l	 aluminiu eloxat este culoarea de bază, tonul 
culorilor se pot alege după paleta de culori 
RAL.

l	 dimensiuni:

 Lăţimea maximă de 4230 mm 

 Înălţimea maximă de 5430 mm     

Poartă panoramică 
din aluminiu şi 
cu uşă pietonală 
încorporată



FACTORY 
MIX
Succesul cooperării 

Jocul între oţelul 
robust şi util şi 
aluminiul luminos

Izolaţie cu spumă 
poliuretanică fără 
freoni

Oţel galvanizat cu strat de 
silicon poliesteric

Protecţia împotriva 
prinderii degetelor 
conform normelor UE

Executarea vopsirii 
după necesitatea 
dumneavoastră 

l		 Impregnarea 
stucco

l Protecţie 
împotriva 
coroziunii

Poartă combinată oţel 
+ aluminiu

Poartă combinată oţel + 
aluminiu şi cu uşă pieto-
nală încorporată

l	 Chederul de etanşare pe partea superioară a 
profilului secţiunii

 La secţiunile moderne se introduce chederul 
direct în partea superioară a panoului cu 
ajutorul canalului care este deja conceput 
în faza producţiei. Această soluţie modernă 
are o mare influenţă  asupra proprietăţiilor 
termoizolante, a durabiltăţii şi a funcţionării 
uşoare.  

l	 Combinaţia panourilor

 Designul dungat precum combinaţia între porţile 
standard şi panourile vitrate permit adaptarea 
dimensiunii, lăţimea sau înălţimea fiind la 
pretenţiile clientului.

l	 impregnarea stucco şi eloxare

 Asperităţile impregnării stucco au scopul  de a 
masca urmele intemperiilor şi a zgârieturilor pe 
suprafaţa porţilor aşa  încât ele să nu fie vizibile 
aproape deloc - comparativ cu suprafeţele 
netede.  Aspectul eloxat arată elegant pe 
suprafaţa  ramei panoului vitrat.

l	 Culoarea de bază este albă - sunt posibile nuanţe 
de culori după cheia de culori RAL.

l	 izolaţia din spumă poliuretanică

 Izolaţia de 40 mm este compusă din spumă 
poliuretanică fără adăugări de freoni.

Profil din aluminiu cu suprafaţa 
eloxată   

Vitrare 
dublă 

OLYMPS DOOR - FACTORY Mix este axată pe baza 
combinaţiei dintre durabilitate, izolaţia termică 
a secţiunii din oţel şi aspectul elegant al secţiunii 
luminoase al aluminiului dublu vitrat.  Câteva 
dintre avantajele porţilor noastre sunt termenele 
scurte de livrare, proprietăţi termoizolante 
înalte şi modurile diferite de montare.  Porţile 
industriale FACTORY Mix cu izolaţie din spumă 
poliuretanică, inclusiv feronerie, sunt produse 
în UE şi îndeplinesc cele mai înalte pretenţii de 
precizie şi execuţie.Aceste porţi sunt destinate 
pentru uz industrial şi Rezidenţial unde 
modelul în dungi, mai ales, este căutat când 
este vorba de luminozitate generoasă. Mantaua 
secţiunii garantează durabillitate şi rezistenţă 
la deteriorări.
l	 livrare rapidă

 Porţile Factory Stil care sunt produse după ce-
rinţa dumneavoastră se pot livra în termen de 
14 zile. 

 l	 structura

 Poarta este compusă din panouri de 500 şi de 
610 mm înălţime şi se pot combina între ele. 
După cerinţă se pot combina panouri standard 
din oţel cu ramele vitralilor albe, negre sau 
combinate.  

l	 Montajul

 Există posibilitatea de a adapta sistemul şinelor 
la condiţiile interioare a unei clădiri prin care 
montajul se poate executa chiar şi în condiţii 
dificile. 

l	 uşă pietonală, vitralii şi alte accessorii

          (Uşa pietonală încorporată în secţiunea de 
oţel)

 Poarta cu secţiuni vitrate se poate aplica la o 
hală de producţie care necesită lumina zilei. 
Eventual se poate încorpora o uşă pietonală. 

 l	 siguraţa montajului şi utilizare 

 Componentele de protecţie sunt necesare 
pentru siguranţa dumneavoastră şi realizează 
toate condiţiile pentru un montaj sigur al porţii 
Olymps Door. 

l	 protecţia împotriva prinderii degetelor

 Îmbinăriile secţiunilor  sunt concepute în mod 
special încât să se evite pericolul prinderii 
degetelor între panouri  ceea ce  corespunde 
cu standardul  de siguranţă denumit EN13241-
1:2003.

l	 designul uniform al porţii în detaliu. 

         Capătul lateral de metal al panoului este vopsit  
în ton cu poarta şi nu afectează designul. 

Secţiuni din oţel cu un design 
impresionant şi cu izolaţie poliuretan 

Secţiuni panoramice din 
aluminiu cu vitrare dublă

Chederul în partea superi-
oară a profilului secţiunii 

Designul secţiunii 
pe toată suprafaţa în 
dungi 
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porţile FaCtorY Mix sunt porţi industriale moderne cu 
standarde europene pentru clienţi care pun accentul 
pe valoare, durabilitate şi eleganţă. 

l		Eloxare

l  Protecţie 
împotriva 
coroziunii

Porţile FACTORY MIX sunt disponibile cu automatizări 
industriale de la producători europeni renumiţi, cu diferite 
feluri de acţionări, incusiv telecomenzi sau comenzi cu 
buton etc. 

Capătul lateral de metal  al 
panoului în culoarea porţii 



OPENSATISFACTION

MulţuMire
Rezultatul colaborării 
noastre reprezintă 
mulţumirea ambelor părţi.
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