Uşi de garaj secţionale
BeneFit - MCA

Sub numele MCA sunt strânşi peste 13 ani de
experienţă, 90 de persoane angrenate în activităţile de
producţie şi distribuţie şi dorinţa de perfecţionare.

Produsele pe care le putem furniza în condiţii
foarte bune de calitate şi preţ, cu un termen
de livrare scurt sunt:

Oferta de produse este îmbunătăţită şi extinsă
cu servicii de montaj, consultanţă tehnică şi service
specializat.

 Uşi de garaj secţionale şi tip rulou
 Uşi secţionale industriale
egalizatoare de rampă şi burdufe izotermice
	
 uşi antifoc şi jaluzele industriale
 automatizări pentru porţi
 rulouri pentru ferestre
 plase împotriva insectelor

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre
stabilirea de parteneriate cu societăţile de
arhitectură, construcţii şi antreprize.


România - Fabrica
 MCA

 Brașov

 Cluj-Napoca

 A rad

 Constanța

 Iași

Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov
Tel: +40-(21)-457.00.03
Fax: +40-(21)-457.00.04
office@MCAgrup.ro

www.mcagrup.ro

Str. Poetului 1/C., Hala 44,
Business Park UTA 1
Tel: +40-(357)-808.844;
E-mail: arad@mcagrup.ro

Str. Zizinului nr. 106A,
Complex "Duplex 3", Hala F8
Tel: +40-(268)-335.631
E-mail: brasov@mcagrup.ro
Șos. Industrială, nr.6
(incinta Furnirom)
Tel: +40-(241)-610.730/610.731
E-mail: constanta@mcagrup.ro

Calea Baciului, nr.2-4
(incinta Europark)
Tel: +40-(264)-442.217/424.265
E-mail: cluj@mcagrup.ro
Bd. Metalurgiei nr. 8, incinta
SC LACTIS SA
Tel: +40-(232)-270.464;
E-mail: iasi@mcagrup.ro
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uşi de garaj secţionale - BeneFit

Tipuri de panouri - BeneFit
Paleta de culori RAL

Uși de garaj secționale cu dimensiuni standard și arcuri de tracțiune

Ușile de garaj BeneFit se pot realiza dintră gamă de peste 40 de tipuri de panouri cu diverse diverse culori,
imitații de lemn și tipuri de amprente.

Alb RAL 9016

Maro RAL 8017

Verde RAL 6005

Verde RAL 6009

Albastru
RAL 5010

Argintiu
RAL 9006

Alb RAL 9002

Gri RAL 7016

Roşu RAL 3000

Alb RAL 9016

Maro RAL 8017

Negru
RAL 9005

Stejar auriu
Golden Oak

Nuc
Old Oak

Stejar Negru
Wenge

Mahon

Verde RAL 6009

Crem RAL 9001

Alb RAL 9016
woodgrain

Stejar auriu
smooth

Nuc
smooth

Light Oak
smooth

Alb RAL 9016
stucco

Alb RAL 9016
woodgrain

Gri RAL 7016
woodgrain

Alb RAL 9016
smooth

RAL 9006
smooth

Gri RAL7016
smooth

Negru RAL 9005
smooth

Rusty
smooth

Oţel inox
smooth

Golden Oak
smooth

FLUSH woodgrain/stucco

MidRIB

FLUSH slick

RIB

MIDRIB woodgrain/smooth

RIB woodgrain

Nu în ultimul rând, fiabilitatea și rezistenta în timp a ușilor de garaj BeneFit sunt cele care transformă
investiția în confort termic și design plăcut într-o investiție eficientă pe termen lung.

RIB stucco

Ușa de garaj este cea mai mare deschidere a casei și ajunge uneori să ocupe chiar și o treime din fațada
acesteia. Din motive care țin de utilizarea eficientă a spatiului, de cele mai multe ori, garajul este parte a casei
și are deschiderea pe fațadă. acesteia, spre stradă. Astfel, impactul ușii de garaj asupra izolării termice
a locuinței și asupra aspectului exterior al acesteia este evident.

Casetat
CASETAT

Flush

Gri antracit
smooth

Alb RAL 9016
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Golden Oak

Maro RAL 8017

Mahon
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Beneficii
uşi secţionale
BeneFit - Componente
Sistem DN
Balama superioară
reglabilă

Modele uşi secţionale

Sisteme Sistem SD
de culisare

Etanşeitate şi izolare

Motor

65

 C hederele duble de pe

Secţiuni în plan vertical

conturul uşii asigură
etanşeitate şi izolare
suplimentară.

Secţiuni în plan orizontal

Balama reglabilă
laterală

Înăl�ime

120

Balama intermediară

Balama inferioară

Dimensiuni standard uși secționale BeneFit - Lățime x Înălțime (mm)
2500 x 2125

2500 x 2250

2700 x 2000

2700 x 2125

2700 x 2250

3000 x 2000

3000 x 2125

3000 x 2250

Telecomandă
120

Sistem SD
Înăl�ime

2500 x 2000

Măsurarea golului

Secţiune panou

Vopsea poliesterică

Substrat adeziv
Strat de zinc
Oţel 0,5mm

Panourile sunt umplute cu spuma poliuretanică cu excelente
proprietăţi termoizolatoare. La aceeaşi grosime spuma conferă
un grad dublu de izolare faţă de polistiren.

 cu
 loare uniformă şi rezistentă
Prin procedeul de vopsire stratul de culoare este aplicat uniform
şi durabil pe întreaga suprafaţă a panoului.

 r
 ezistenţă la coroziune

Dimensiuni necesare pentru montaj

 Panouri din tablă de oţel galvanizat de 0.5 mm umplute cu spumă poliuretanică de 40 mm.
Înălţimea uşii este dată de combinaţii a patru panouri de 500 mm sau 610 mm.
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Sistem DN

Oţelul din care sunt făcute panourile este protejat împotriva oxidării
cu un strat de zinc (oţel galvanizat).

Strat de zinc
Primer

L (lăţime gol) = lăţime maximă 3000mm
H (înălţime gol) = înălţime maxima 2250mm
Hgr (înălţime grindă) = min. 80 mm/120 mm (varianta manuală/electrică)
LS (lăţime stâlp stanga) = min. 100 mm/140 mm (pentru model DN/SD)
LD (lăţime stâlp dreapta) = min. 100mm/140mm (pentru model DN/SD)
D (adâncime pe tavan până la primul obstacol) = min. H+700/1100mm (pentru var. manuală/electrică)

Sistem de
culisare

L
maxim

H
maxim

SN
DN

3000 mm

2250 mm
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H-Grindă
Manuală
Electrică
80 mm

120 mm

H-util
Manuală
Electrică
H-100 mm

H-50 mm

Lățime
stâlpi
140 mm
100 mm
Înăl�ime

Spumă poliuretanică

 IZOLARE termică

Înăl�ime

Cheder cauciuc

Adâncime
Manuală
Electrică
H+700mm H+1100mm

220
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accesorii
SOMMER Aperto

tipuri de ferestre incorporate

Motor liniar, fabricat în Germania, pentru uşi de garaj secționale

640

340

330

 Fiabilitate și durabilitate ridicate datorită tehnologiei
Motorul
Ferestre rotunde D = 330 mm

Ferestre dreptunghiulare 640 x 340 mm

Panou vitrat (aluminiu eloxat)

488

610

înseamnă că nu există periocolul apariției petelor de ulei

 Sistem de autoblocare împotriva hoților

488

322

de funcționare

 L anțul nu necesită întreținere, nu trebuie uns, ceea ce

322

140

Unitatea de comandă

Ferestre dreptunghiulare 610 x 140 mm

Ferestre SUN

 Include receptorul radio (FM 868,8 MHz și 112 sloturi de memorie)
 Ușor de întreținut
 Detecție automată a obstacolelor: ridicare automată la
întâlnirea unui obstacol
 Tehnologie de reglare automată a forței (Dynamic Power System):
calculează automat forța necesară acționării ușii, reglându-se
pentru o funcționare în condiții de siguranță maximă

Ferestre grilă

Accesorii

Buton perete

Sistem de fotocelule

Mâner simplu

Yală blocare

Yală deblocare pentru
varianta electrică

Sistem suplimentar
blocare mecanică

Sistem
deschidere de
urgență

 S oluțiile de automatizare a ușilor de garaj

SOMMER oferă posibilitatea deschiderii de
urgență în cazul unei pene de curent,
pentru coborârea sau ridicarea ușii manual.

Bolţ

uşă pietonală
 A ccesul în garaj se poate face şi prin uşa pietonală ce se încadrează în design-ul general al uşii BeneFit.
 şa pietonală este prevăzută cu un amortizor montat în partea superioară ce asigură închiderea acesteia evitând
U
astfel distrugerea accidentală.
R

 ama uşii şi mânerele sunt din aluminiu eloxat, estetic şi rezistent la coroziune.
Uşă pietonală pentru model linii
850

Uşă pietonală pentru model casetat
850

1850
2000

6

www.mcagrup.ro

7

