TECHNICKÁ SPECIFIKACE MONTOVANÝCH GARÁŽÍ SIEBAU – PLOCHÁ STŘECHA
Montované garáže SIEBAU jsou vyráběny z kvalitních druhů materiálů, které zaručují vysokou
stabilitu, spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou konstruovány jako nezateplené. Dodávku tvoří
jednotlivé díly - boční stěny, zadní stěna, přední stěna s garážovými vraty, střecha, střešní atika,
nosné střešní profily a spojovací materiál. Okapový systém je dodáván jako doplňková výbava.
Základním materiálem je ocel. Celá konstrukce je zinkována.
Konstrukce montovaných garáží:
Obvodové stěny:
(trapézové)

trapézový ocelový profil T35.1 (odpovídá E35-207) - tloušťka 0,70 mm,
vln.trapéz 207/21 mm, speciální antikorozní vrstva
vnitřní úprava stěn - Alu-zink "Galvalume" (až 55% hliníku)
venkovní úprava stěn – "Galvalume"/ stříkaná omítka Fema - výběr z 8 barev

Střecha (plochá):

trapézový ocelový profil T35.1-0.75 - tloušťka 0,75 mm,
vln.trapéz 207/21 mm
speciální antikorozní vrstva Alu-zink "Galvalume" (až 55% hliníku)
s vysokou antikorozní odolností

Nosné střešní profily:

pozinkovaný ocelový C-profil - tloušťka plechu 2,5 mm
základní nosnost střechy až 125 kg / m2 sněhové pokrývky
zvýšená nosnost střechy až 175 kg / m2 sněhové pokrývky
speciální zvýšená nosnost střechy až 250 kg / m2 sněhové pokrývky

Střešní spojovací materiál: samořezné šrouby
Střešní atika:

střešní obvodové krycí plechy – po obou stranách a vpředu nad vraty,
zadní atiku možno dodat jako doplňkovou výbavu
povrchová úprava lakováním
standard - barva bílá (jako RAL 9016) nebo hnědá (jako RAL 8014)
ostatní barvy – na poptávku

Garážová vrata – výklopná, nezateplená
Vratové křídlo:

ocelový plech s kvalitní povrchovou úpravou – svislý prolis (standard)
- ocel jako nosný materiál
- úprava zinkováním
- úprava vypalovanou práškovou barvou na bázi polyesteru
- standard - bílá (jako RAL 9016) nebo hnědá (jako RAL 8014)

Vodicí kolejnice:

ocelové kolejnice s tlumením koncového dorazu ( pro tichý a plynulý
chod ) a s dorazovou zpětnou pojistkou ( zabraňuje samovolnému
uzavření vrat )

Pružinový systém:

vyvážený systém pružin s možností nastavení pružinového napětí
umožňuje snadnou a lehkou manipulaci s vraty

Dvoubodové zavírání:

zabezpečení vrat 2 - bodovým zámkem ( po stranách ) v základní ceně,
možnost dodání el.pohonu vrat s dálkovým ovládáním

Nylonová kolečka:

pro optimální vedení při otevírání i zavírání vrat

Garáže jsou dodávány v rozloženém stavu jako jednotlivé díly ložené volně nebo na paletě.
Součástí dodávky je veškerý spojovací materiál s vyjímkou kotvícího materiálu, který zajistí montážní
dodavatelská firma podle typu základu.
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