Naše prostorske rešitve presenečajo

Večnamenska
aluminijasta
vrata REM

> VEČNAMENSKA ALUMINIJASTA VRATA REM
Večnamenska vrata REM se uporabljajo na različnih področjih: garažnih hišah in pri gradnji
stanovanj, industrijskih objektih, v javnih zgradbah, obrtnih prostorih,… V eno- in dvo-krilni
izvedbi, omogočajo prilagoditev vsem gradbenim zahtevam.
> OPIS VRAT
Odlikuje jih lahka in trpežna konstrukcija, objemni podboj vrat in okvir krila narejeni iz aluminijastih profilov. Profili so
prašno barvani v RAL 9002. Polnilo krila vrat je sestavljeno iz sredice, nerejene iz stiroporja debeline 40 mm. Vidni del
polnila je iz jeklene ravne, pocinkane in obarvane pločevine debeline 0.5 mm. Krilo vrat je standardno opremljeno s
tremi tečaji in cilindrično ključavnico. Vrata imajo dvojno tesnenje (na podboju in krilu).
Vrata so izdelana za suhomontažno vgradnjo v konstrukcije kot so:
- termoizolacijske sendvič plošče
- suhomontažne predelne stene
- bivalni kontejnerji
- montažne hiše
- montažni objekti
Za vgradnjo vrat niso potrebna zidarska ali slikopleskarska dela, če je vgradna odprtina ustrezno obdelana. Montaža
je hitra, enostavna in se izvede z osmimi vijaki. Po potrebi se lahko vrata tesnijo na stiku s konstrukcijo z montažno
poliuretansko peno, kar še izboljša vgradne lastnosti vrat.

> STANDARDNE DIMENZIJE VRAT
> Tabela s standardnimi dimenzijami vrat
Naziv in
tip vrat

Vgradna
dimenzija
širina x višina (mm)

Svetli prehod pri Svetli prehod pri Dimenzija
180° odpiranju 90° odpiranju
odprtine v steni
širina x višina (mm)
širina x višina (mm)
širina x višina (mm)

Enokrilna vrata 705x2060
Enokrilna vrata 805x2060
Enokrilna vrata 905x2060
Enokrilna vrata 1005x2060
Enokrilna vrata 1110x2060
Dvokrilna vrata 1805x2060
Dvokrilna vrata 1975x2060

705x2060
805x2060
905x2060
1005x2060
1110x2060
1805x2060
1975x2060

635x2000
735x2000
835x2000
935x2000
1040x2000
1735x2000
1905x2000

605x2000
705x2000
805x2000
905x2000
1010x2000
1675 x2000
1845x2000

715x2065
815x2065
915x2065
1015x2065
1120x2065
1815x2065
1985x2065

V zgornji tabeli so prikazane standardne dimenzije vrat, ki jih imamo v proizvodnem programu. Glede na vaše potrebe se
po naročilu lahko izdela vrata drugih dimenzij. Vrata se lahko vgradijo v stene debeline do 130 mm. V primeru debelejše
stene, je potrebno izdelati namenski podboj, ki pa je izdelan iz jeklene pločevine in barvan v barvo po želji naročnika.

> KAJ ODLIKUJE NAŠA VRATA
-

slovenski proizvod
kratek rok dobave
enostavna in hitra montaža
lahka in trpežna konstrukcija, izdelana iz kakovostnih materialov
primerna kot notranja in zunanja
možnost izdelave nestandardnih dimenzij
vgradnja v različne konstrukcije
širok nabor dodatne opreme
so certificirana (CE izjava)

> TEHNIČNE LASTNOSTI
-

krilo debeline 40 mm iz ravne, pocinkane (140g/m2) in obarvane (25 µm, EN 10169-1), jeklene pločevine debeline
0,5 mm (DX51D, EN 10327) v AL okvirju, izolirano s stiroporjem debeline 40 mm, razred gorljivosti E (EN 13501-1)
Toplotna prehodnost: U = 1.9 W/m2K (1,8 W/m2K - dvokrilna)
Odpornost na obremenitve z vetrom: razred 3 po EN14351-1
Prepustnost zraka na pripirah: razred 2 po EN14351-1
Ključavnica cilindrična DIN 18251

> KONSTRUKCIJA VRAT

+
podboj

+

=

protipodboj

Vertikalni prerez vrat

vratno krilo

Horizontalni prerez vrat

Tesnenje praga
Tip 1

A (Vgradna širina)

40

C (Debelina stene)

Svetla širina prehoda

Širina krila

Tip 3

Svetla višina prehoda

Odpiranje
B (Vgradna višina)

vgradnja - smer odpiranja (potrebno navesti pri naročilu)

DIN Levo

DIN Desno

Tip 4

> Tabela s potrebnimi podatki za naročilo vrat

1050

B+10 (Višina izreza v steni)

A+10 (Širina izreza)

Tip 2

Vgradna širina vrat

A

Vgradna višina vrat

B

Debelina stene

C

Odpiranje
Barva

RAL

Tip 5

> IZJAVA O SKLADNOSTI IN
REZULTATI TESTIRANJA

> DODATNA OPREMA
Ostale možnosti pri vratih so:
- zasteklitev termopan 4/12/4, dimenzij 600x800, toplotna
prehodnost 2.9 W/m2K
- zasteklitev termopan 4/12/4, plinsko polnjenje, dimenzij
600x800, toplotna prehodnost 1.3 W/m2K
- široka paleta barv (RAL po izbiri)
- montažni set (10 kos vijak 4x40, tesnilo za protipodboj in
podboj vrat za zunanjo steno, odkapnik vrat po potrebi)

Izjava o skladnosti za AL vrata

BARVANJE
Barvanje vrat
v željen RAL,
enostransko ali
obojestransko,
možnost uporabe
originalne barvane
pločevine v
kombinaciji z belimi
alu profili.
PANIK GARNITURA
Panik ključavnica s kljuko

Bunka zunanja za panik garnituro

Panik garnitura s potisnim drogom za enokrilna ali dvokrilna vrata

ALU kljuka za standardna vrata v šampanjec barvi

Tritočkovno zaklepanje

NOVO

ALU prezračevalna rešetka

REM montaža in kleparstvo d.o.o.
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Hidravlično zapiralo zadrževalo vrat

