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Ένα όμορφο σπίτι χρειάζεται μία τελευταία πινελιά που 
τη δίνει μία ωραία και πρακτική γκαραζόπορτα ΝΑDI.

Με άρτιο σχεδιασμό και αισθητική παρέχουν αξιοπι-
στία, αντοχή και ασφάλεια. Κατασκευάζονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις σας και σε πλήρη αρμονία με το σπίτι.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υψηλής ποιότητας 
σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές οδηγίες.  
Για δεκαετίες οι γκαραζόπορτες NADI  εφαρμόζονται 
σε ποικίλες εγκαταστάσεις και εναλλασσόμενες καιρι-
κές συνθήκες (θερμοκρασία, ανέμου, νερού) παρέχο-
ντας άριστη λειτουργία.

Ανοίγουν κάθετα και οδηγούνται στην οροφή αφή-
νοντας ουσιαστικά το πλήρες ύψος και πλάτος του 
ελεύθερου χώρου. Αυτή η κατασκευή επιτρέπει την 
πλήρη εκμετάλλευση του χώρου μέσα και έξω από 
το γκαράζ.  Ανοίγει και κλείνει αθόρυβα με τη βοή-
θεια ηλεκτροκινητήρα ή χειροκίνητα.

Γκαραζόπορτες 
για υψηλές απαιτήσεις

Εξοικονόμηση χώρου

N A D I

02



Η γκαραζόπορτα NADI αποτελείται από σπονδυλωτά 
φύλλα πάνελ κατασκευασμένα εσωτερικά και εξωτε-
ρικά από ενισχυμένα γαλβανιζέ ατσαλόφυλλα 0,5mm 
ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται μόνωση πολυου-
ρεθάνης πάχους 40 mm.

Το ύψος των σπονδυλωτών φύλλων πάνελ είναι 50 cm και 60 cm και 
περιλαμβάνουν νευρώσεις και ενισχύσεις για μέγιστη αντοχή ακαμ-
ψία της κατασκευής.  Το σύνολο παρέχει μεγάλη μηχανική αντοχή και 
υψηλούς συντελεστές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Ελκυστικότητα, 
μόνωση και ασφάλεια

Aσφάλεια στον χειρισμό

Πάνελ
τύπος DIPL

Πάνελ
τύπος CD

Πάνελ
τύπος TSL Φεγγίτης για πάνελ DIPL

Φεγγίτης για πάνελ CD

Η ειδική σχεδίαση των πάνελ δεν επιτρέπει την διείσδυση αντικει-
μένων στις αρθρώσεις κατά τη λειτουργία της πόρτας ώστε να 

αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος ατυχήματος.
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Επάνω στεγανοποίηση 
Ειδικό PVC τοποθετημένο στο επάνω πάνελ ομοιόμορφα  
εφαρμοσμένο σε όλο το πλάτος της πόρτας

Πλευρική στεγανοποίηση
Με ειδικά ελαστικά προσαρμοσμένα στον οδηγό της πόρ-
τας, επιτυγχάνεται η μέγιστη πλευρική στεγανοποίηση.

Στεγανοποίηση δαπέδου
Ειδικών προδιαγραφών ελαστικά  φράζουν 
το άνοιγμα μεταξύ πόρτας και δαπέδου

Ενδιάμεση στεγανοποίηση
Οι επιφάνειες μεταξύ των πάνελ στεγανοποιούνται  με ει-
δικά σπογγώδη λάστιχα για την ελάχιστη απώλεια θερμο-
κρασίας.

Για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος 
(εξωτερικός χειρισμός) 

Ρυθμιζόμενοι οδηγοί, ροδάκια από ειδικό τεφλόν και κλει-
στού τύπου ρουλμάν ρυθμιζόμενα εξασφαλίζουν ομαλή 
λειτουργία, αθόρυβη χωρίς τριβές και φθορές.

Το βάρος της πόρτας ανεξάρτητα από το μέγεθος της, εξι-
σορροπεί με το ελατήριο στρέψης, επιτυγχάνοντας ομαλή 
και εύκολη κίνηση της πόρτας.

Ελατήριο 
στρέψης

Τέλεια 
στεγανοποίηση

Χειροκίνηση 
αυτοματισμού

Ομαλή και αθόρυβη 
λειτουργία
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Χαμηλή 
ανύψωση πόρτας

Οριζόντια τομή

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (SA)

Κανονική 
ανύψωση πόρτας

Δεν χρειάζεται να ανοίγετε την γκα-
ραζόπορτα κάθε φορά.  

Αυτός ο συνδυασμός προτείνεται 
όταν δεν υπάρχει χώρος για πλαϊνή 

πόρτα. 

Πάνελ ίδια με της γκαραζόπορτας, 
με προφίλ, χερούλι, κλειδαριά αλου-

μινίου υψηλής αισθητικής.

Πορτάκι πεζών 
επάνω στην 

γκαραζόπορτα

SA
απαιτούμενος 
πλευρικός χώρος
LH
ύψος πόρτας 
(ανοίγματος)
AT
απαιτούμενο βάθος
LB
πλάτος πόρτας 
(ανοίγματος)
SH
απαιτούμενο ανώφλι
HF 
ύψος οδηγού

Για ανύψωση τύπου N, ND, H, HD, V 
Για ανύψωση τύπου L

SA = mind. 125mm
SA = mind. 160mm

SH = 250mm
AT = LH + 1100mm

SH = mind. 400mm
AT = LH + 850mm N A D I
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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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