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Γκαραζόπορτες SIEBAU
Η βάση της υψηλής αισθητικής και μακροχρόνιας αντοχής της 

πόρτας είναι η πολλάπλή επεξεργασία κατασκευής του φύλλου της 
πόρτας:

Α. Ατσάλι ως βασικό υλικό.
Β. Galfan: Επεξεργασία γαλβανίσματος από ψευδάργυρο και αλου-

μίνιο. Τρεις φορές μεγαλύτερη προστασία από σκουριά.
C. Τελειοποίηση επεξεργασίας και λείανσης της επιφάνειας.

D. Βασικός χρωματισμός από αστάρι μετάλλων για πρόσθετη αντι-
σκωριακή προστασία.

Ε. Ηλεκτροστατική βαφή πολυουρεθάνης για άριστο αισθητικό απο-
τέλεσμα και υψηλή αντοχή.

Η SIEBAU Γερμανίας για περισσότερο από 40 χρόνια ηγείται στην κατασκευή πορτών με έμφαση στην ποιότητα, 
στην άψογη εμφάνιση, στην τεχνική και στην ασφάλεια

Ενισχυμένο πλαίσιο για ενίσχυση 
της ακαμψίας με πολυουρεθάνη 

εσωτερικά για την αποφυγή υγρα-
σίας και θορύβου.

Προσεχτική σχεδίαση και 
επιλογή υλικών για άριστη 

κίνηση της πόρτας κατά το 
άνοιγμα και κλείσιμο.

Σύστημα ολίσθησης με ροδά-
κια τεφλόν για ασφαλή και 

αθόρυβη κίνηση της πόρτας.

Μηχανισμός κίνησης με λί-
πανση και ελατήρια ισοστάθ-
μισης βάρους για εύκολη και 

ομαλή κίνηση της πόρτας.

Τριπλό σύστημα κλειδαριάς 
για απόλυτη ασφάλεια και 

δυνατότητα χειρισμού εξωτε-
ρικά με κλειδί και εσωτερικά 

χωρίς ανάγκη κλειδιού.
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Ο βασικός χρωματισμός των πορτών SIEBAU 
είναι λευκό RAL 9016

1. Οδηγός ολίσθησης
2. Φύλλο πόρτας
3. Προφίλ ενίσχυσης με πολυουρεθάνη 
εσωτερικά - PUR
4. Πλαίσιο κάσας πόρτας
5. Σύστημα ανάρτησης πόρτας
6. Ελατήρια ισοστάθμισης
7. Σύνδεσμος κάσας - κατώφλι (αφαιρούμενο)
8. Πλαστικό προστασίας κάτω άκρου
9. Κανάλι ασφάλισης
10. Πλαστικοί οδηγοί κίνησης
11. Σύστημα κλειδαριάς τριπλής ενέργειας

Για τοποθέτηση ανάμεσα 
σε δύο τοίχους χρειάζεται 
πλάτος ανοίγματος όσο 
είναι οι εξωτερικές δια-
στάσεις του πλαισίου της 
πόρτας +30mm αντοχή.

Για τοποθέτηση αυτόμα-
της πόρτας χρειάζεται 
εξωτερικό ύψος της πόρ-
τας +60mm από την τελι-
κή στάθμη του δαπέδου 
έως το κάτω μέρος της 
οροφής.

Το πλαίσιο πλάτους 75mm 
επιτρέπει την εύκολη το-
ποθέτηση σε +60mm. 
Και -30mm πλάτος κα ισε 
+-30mm ύψος.

Για χειροκίνητη πόρτα εί-
ναι απαραίτητη η ύπαρξη 
δοκού 60mm και για αυ-
τόματη πόρτα η ύπαρξη 
δοκού 120mm.

Τοποθέτηση πίσω 
από λαμπάδες και δοκό

Τοποθέτηση ανάμεσα 
σε δύο τοίχους
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Η εταιρία NADI Α.Ε. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978 και δραστηριοποιήθηκε τα πρώτα χρόνια στους τηλεχειρισμούς και 
διαφόρων ειδών αυτοματισμούς. Από το 1981 οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτάθηκαν στην εισαγωγή και εγκατάσταση 
μηχανισμών για αυλόπορτες, γκαραζόπορτες, βιομηχανικές πόρτες, πόρτες ταχείας λειτουργείας καθώς και συστημάτων φόρ-
τωσης.

Η πολυετής προσύλωση της εταιρίας στην ποιότητα και την αξιοπιστία της έδωσε ηγετική θέση στο χώρο των αυτοματισμών και 
αυτόματων πορτών και στην επαγγελματική χρήση (δημόσια κτήρια, βιομηχανία κ.τ.λ.).

Η πλήρης ανακαίνηση και επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της εταιρίας το 2004, δεν είναι παρά άλλο ένα βήμα για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την εδραίωσή της στις πρώτες θέσεις της προτίμησής τους.

Ευκολία
Η τοποθέτηση αυτοματισμών 
αναβαθμίζει την αξία του σπι-
τιού σας:
• Σας επιτρέπει να εισέρχεστε 
και να εξέρχεστε από το σπίτι 
σας νιώθοντας ασφάλεια και 
σιγουριά χωρίς να βγαίνετε από 
το αυτοκίνητό σας.
• Τα παιδιά μπορούν να παίζουν 
ασφαλή και προστατευμένα 
στον κήπο.
• Τα συστήματα σας εξυπηρε-
τούν ακ΄πομη και σε περιπτώ-
σεις διακοπής ρεύματος.

Ασφάλεια
Τα ολοκληρωμένα συστήματα 
προλαμβάνουν τα ατυχήματα 
καθώς μπορούν να συνοδεύο-
νται από πολλαπλά συστήματα 
ασφαλείας. τεχνολογία αιχμής 
και εμπειρία συνδιάζονται αρμο-
νικά ώστε να παρέχουν αποκλει-
στικές λειτουργίες ασφαλείας.

Ποιότητα
Όλα τα προϊόντα είναι πιστο-
ποιημένα κατά ISO 9001/2000 
και έχουν υποστεί τους αυ-
στηρότερους ελέγχους και τα 
χαρακτηριστικά τους πληρούν 
τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας.

Εξυπηρέτηση
Έμπειρο προσωπικό, συνεχής 
παρουσία δεκαετιών στην ελ-
ληνική αγορά πάντα με πρωταρ-
χικό στόχο την αξία της ποιότη-
τας.
Παρεχόμενες υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις υψηλότερες 
απιτήσεις και προσδοκίες των 
πελατών, πριν αλλά και μετά την 
πώληση, είναι καθήκον.
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς 
της NADI με απόλυτη εμπιστο-
σύνη.
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