
vārti profesionāļiem

 • viegla un droša lietošana

 • minimāla tehniskā apkope

 • vienkārša uzstādīšana



Findoor – salokāmie vārti

Salokāmie vārti FINDOOR — 
konstruktīvs risinājums, 

kas apvieno vairākas funkcijas 
un ietaupa telpu.

Vieglo un siltumizolējošo 
konstrukciju Sandwich 

izmantošana un apkope 
ir pavisam vienkārša.

Uz iekšu un āru veramos 
salokāmos vārtus uzstāda:

•a utomazgātavās
•n oliktavās
•r ažošanas telpās
•r emontdarbnīcās
•r ūpnīcu cehos
•f ermās
•l auksaimniecības telpās
•l idostās
•u gunsdzēsības stacijās
•g arāžās

Vārtus FINDOOR iespējams 
aprīkot ar izturīgām ieejas 

durvīm, kurām piemīt augsta 
siltumizolācijas spēja.
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Salokāmajiem vārtiem FINDOOR 
piemīt augsta ūdensnecaurlaidība. 

Pateicoties nelielam kustīgo 
detaļu skaitam, tiem 
nepieciešama vien 
minimāla apkope.

Plaša virsmas materiālu 
un krāsu izvēle (saskaņā ar 
Rautaruukki krāsu tabulu).

EPDM blīves 
lieliski iztur atmosfēras iedarbību, 

kā arī ziemeļu salu.



Findoor – salokāmie vārti

Piemērs:
tērauda velmējums Rautaruukki
ar nodilumizturīgu un pret 
laikapstākļu ietekmi noturīgu 
pārklājumu no abām pusēm.

1.  Apdare
2.  Gruntskrāsa
3.  Pasivētais slānis
4.  Cinkotais slānis
5.  Lokšņu tērauds
6.  Fona krāsojums

SAVIENOJUMA VIETU BLĪVĒJUMS
Savienojuma vietu blīvējuma 
garenšuves durvju vērtnēs 
garantē drošu ekspluatāciju 
un lielisku sakļaušanās blīvumu.

APAKŠĒJAIS BLĪVĒJUMS
Divi blīvējuma kontūri, kas piekļaujas 
grīdas segumam, nodrošina ciešu 
piekļaušanos pat intensīvas 
lietošanas gadījumā.



TEHNISKIE DATI

AUGŠĒJAIS BLĪVĒJUMS
Blīvējumi, kas tiek izmantoti 
vārtu FINDOOR gropēs un 
spraugās, palīdz izvairīties no 
„aukstuma tiltiem”.

LOGI
Stikla paketēm 2к4-9 

piemīt laba siltumizolācija 
un gaismas caurlaidība, 

tās ir viegli tīrāmas.

SĀNU BLĪVĒJUMS
Vārtu sānu blīvējums garantē 
ciešu sakļāvumu starp vērtnēm 
un sienu aizvērtā stāvoklī.



VĀRTU VEIDI DURVJU APLODAS VARIANTI

UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE IZMĒRI

Saliekamie vārti FINDOOR viegli uzstādāmi

Durvju aila

Slieksnis

Sliekšņa līste

uz iekšu uz āru

Metāla 
caurulīte

Lformas 
stūrītis

TEHNISKIE DATI



MEHĀNISMA DARBĪBA

LOGI UN IEBŪVĒTĀS DURVIS TĀLVADĪBA

Iespējams ierīkot vārtu FINDOOR tālvadību: 
vārtu atvēršana un aizvēršana 1-4 veidos 
pēc izvēles un vienlaicīgi.



ILGGADĒJA PIEREDZE SALOKĀMO VĀRTU RAŽOŠANĀ

Uzņēmums FINDOOR dibināts 1989. gadā. Ražošanas uzņēmums atrodas 
Somijas pilsētā Ii. Līdz ar produkcijas pieprasījuma palielināšanos uzņēmums 
paplašina savu ražošanas jaudu. Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 
Zviedriju, Norvēģiju, Latviju, Igauniju un Krieviju.

FINDOOR — TĀ IR JŪSU IZVĒLE!
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