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Strat izolant 
din spumă 
poliuretanică
ignifugă

Strat 
protector
din oțel 
galvanizat

Ia-ţi uşa de garaj potrivită 
stilului arhitectural al 
casei tale! 
Vino la showroom-ul nostru pentru a alege dintr-o 
gamă completă  de modele, con�guraţii, accesorii 
și culori din paletarul RAL.
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Montajul corect 
garanţie a uşilor de calitate!

Avantajul Dusadoor: 5 ani garanție*, atât la uşile de 
garaj cât şi la montajul acestora

Uși de garaj 

Service-ul şi mentenanţa se asigură în perioada de garanţie şi în cea de 
post-garanţie;

Dispunem de echipe de intervenţie ultra-rapide, care remediază orice defecţiune* 
în cel mai scurt timp posibil de la semnalarea problemelor apărute;

Se oferă consultanţă şi informaţii despre uşile de garaj şi despre pregătirea golului 
de garaj

*24 luni standard sau 5 ani cu obligativitatea  unei întrețineri anuale
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•
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Uşi de garaj rezidenţiale-secţionale

Uși industriale

Sisteme de automatizare

Sisteme de umbrire

Confecții metalice, Fier forjat
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Strat exterior din oţel galvanizat, cu izolaţie de poliuretan,   
grosime totală de 42 mm;

Prevăzute cu folie de protecţie atât pe faţa interioară cât şi   
pe faţa exterioară; pentru a evita eventualele zgârieturi și   
deteriorări la transport, montaj sau manipulare;

Disponibile în două dimensiuni pe înălţime: 
495 mm şi 615 mm;

Prevăzute cu protecţie împotriva prinderii degetelor;

Corespund în totalitate normelor Uniunii Europene, 
directiva: E-N 13241-1

Sunt construite astfel încât îmbinările să �e perfecte;

Dotate cu garnituri de etanşare, astfel încât se asigură o 
izolare perfectă, împiedicându-se pătrunderea apei şi a 
prafului;

Coe�cientul de izolaţie termică u = 0,78 W/mpK;

Lateralele sunt închise cu capace de oţel galvanizat vopsit, 
ce cresc rezistenţa panelurilor;

Tratamentul aplicat panelurilor le oferă acestora rezistenţă 
crescută împotriva coroziunii;

În interior sunt prevăzute cu platbandă metalică, 
cu întăritură dublă, pentru �xarea balamalelor.

Ușile industriale secționale, ușile culisante, 
ușile armonice și sistemele de andocare 
(rampe de egalizare și burdufuri de 
etanșeizare) marca Dusadoor sunt executate 
ireproșabil, oferind soluțiile cele mai e�ciente 
și �abile pentru proiectele dorite. 

Dusadoor vă oferă o gamă variată de automatizări pentru uși, 
porți batante și culisante ce pot � adaptate atât domeniului 
rezidențial, cât și celui industrial.
Datorită colaborării cu prestigioase companii europene, precum 
NICE, LiftMaster, LIFE sau Motorline Professional, vă punem la 
dispoziție sistemul de automatizare de care aveți nevoie.
Pentru un plus de confort, sistemele de automatizare pot � 
dotate cu diferite accesorii, precum: selector cu cheie, tastatură 
digitală, dispozitiv cu amprentă digitală, modul GSM, etc.
Compania Dusadoor se bazează pe o continuă dezvoltare 
profesională și pe informarea permanentă a clienților cu privire 
la inovațiile prestigioșilor noștri colaboratori.

Marchizele automate pentru terasă au rol de protecție 
împotriva razelor solare . O marchiză este un acoperiș extensibil 
prins într-o armătură de �er care se așează în general deasupra 
terasei unei case. O marchiză are rol de parasolar dar poate � 
chiar și un paravan care te ajută să îți desfășori activitățiile pe 
terasă chiar și în condiții meteo nefavorabile. 
Marchizele automate oferă un confort suplimentar față de 
cele acționate manual, se poate regla poziția acestora cu o 
telecomandă sau se pot conecta la un senzor de vânt, precipitații 
și temperatură. 
Cu ajutorul acestor marchize automate terasa dumneavoastră 
devine locuibilă de la începutul primăverii până toamna târziu.

Fierul forjat poate � folosit cu rol decorativ, pentru amenajări 
vintage, rustice sau chiar mediteraneene. Este un material 
elegant, adăugând ra�nament unor elemente cum ar �: porţi, 
panouri de gard, balustrade, grilaje. Vă oferim produse care pot 
� adaptate stilului arhitectural dorit, având un model unic, �ind 
ușor de încadrat în orice spațiu sau destinație.. Adăugaţi un aer 
unic, elegant locuinţei dumneavoastră, cu obiectele de �er forjat 
marca Dusadoor.

Caracteristicile panelurilor secţionale con�gurează cele mai moderne şi sigure uşi de garaj actuale:

*spaţii comerciale, farmacii, bănci, magazine, vitrine, localuri şi altele. 
Având un aspect estetic deosebit, sunt ideale şi în domeniul rezidenţial pentru
închiderea garajelor, piscinelor, foişoarelor, teraselor sau anexelor.
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Grilaje metalice
Grilajele metalice marca Nyos by Dusadoor asigură protecţia 
e�cientă a valorilor şi bunurilor din orice spaţiu*. 
Previn vandalismul, accesul neautorizat şi, cel mai important, 
constituie un scut de netrecut împotriva  intrării prin efracţie. 
Materialul  folosit la producerea grilajelor metalice este oţelul 
galvanizat. 
Grilajele metalice sunt produse în numeroase con�guraţii şi 
modele şi pot �  mobile sau �xe, automatizate sau acţionate 
manual, printr-un mâner ergonomic. Montajul se poate realiza în 
diverse moduri, în funcţie de cerinţe şi/sau con�guraţia spaţiului 
respectiv.

Caracteristicile generale ale panourilor industriale sunt comune 
cu cele ale panourilor rezidenţiale: 
• sunt prevăzute cu un sistem de feronerie adaptat tra�cului intens;
• sunt dotate standard cu sistem de protecţie împotriva ruperii arcului;
• sunt dotate standard cu sistem de protecţie împotriva ruperii cablului;
• pot � acţionate atât manual (reductor pe lanţ), cât şi automatizat.




