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Uşile pliante fara ghidaj inferior reprezinta o solutie viabila în ceea ce priveşte 
închiderea golurilor de trecere de pana la 9250 mm. Proiectate integral de GIESSE, 
aceste porti prevad posibilitatea deschiderii la 90 ° sau 180 °; Uşile pot fi manuale sau 
automate, echipate cu hublouri si uşa pietonala inserata. Uşile au o grosime de 52 mm, 
sunt produse pe plan intern cu cele mai noi tehnologii. Foaia de otel pre-vopsit, este 
initial supusa unui tratament special termic magnetic numit “Corona Effect”, favorizând 
deschiderea porilor şi determinarea aderentei perfecte a spumei poliuretanice; suprafata 
neteda pre-vopsita, grosime tabla zincatã de metal de 7/10 cu un film rezistent la 
zgârieturi, disponibila în culori standard: alb / gri RAL 9002, verde RAL 6005, Rosu 
RAL 3000 si RAL 5010 albastru, gri RAL 9006, gri RAL 7016, stejar deschis lemn 
Efect. Uşile cu ghidaj inferior sunt produse cu aceleaşi materiale şi aceeaşi tehnologie 
de pliere; cu toate acestea ele au ghidaj la sol, necesar datorita dimensiunilor foarte 
mari ce pot ajunge la 20 de metri; 
Uşile glisante, fara ghidaj la sol, sunt rezultatul unui studiu specific cu scopul de a 
face instalarea mai uşoara; sunt disponibile în versiuni cu una sau doua plieri,

USI ARMONICE INDUSTRIALE
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VARIANTE CONSTRUCTIVE

Uşile pliante pot fi realizate cu sistemul de deschidere a uşii la 90 ° sau 180 °, poate fi 
manual sau motorizat, uşile sunt izolate, cu o grosime de 52 mm, fiind produse cu cele mai 
recente tehnologii.

Usile pliante, fara ghidaj in pardoseala, cu 
functionalitate extinsa si usurinta de manevrare.

Usi pliante cu ghidaj in pardoseala.

Usi batante in doua canate fara ghidaj in pardoseala, 
grosimea canatului de 52mm.

Usi glisante cu ghidaj in pardoseala cu 1 sau 2 
canate.
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PANOURILE

Panourile sunt izolate iar datorita conformatiei speciale a profilului de coada de 
rândunica, utilizat pentru cadrul perimetrului, permite injectarea spumei poliuretanice. 
de asemenea asigura izolarea totala a aripii, rezultand o izolare termica foarte buna.

Se poate alege dintr-o gama larga de culori şi acoperiri RAL, pentru a permite uşii sa se 
potriveasca în orice context arhitectural.

SPECIFICATII TEHNICE
A fixare balama
B balamale din aluminiu 
C cadru intern galvanizat 
D garnitura cauciuc

CULORI STANDARD
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ACCESSORII

Usa acces pietonal taiata intr-un canat

Dimensiunea neta de trecere 1200 mm x 
2100 mm (latimea de 1200 este realizata 
dupa un studiu de fezabilitate de catre 
departamentul nostru tehnic). Poate fi 
dotata la interior cu maner normal sau 
miner antipanica.

Usa de acces pietonala cu sau 
fara prag realizata pe dimensiunile 
existente. Poate fi dotata la 
interior cu maner normal sau 
maner antipanica.

Usa acces pietonal

Hublou Grile de ventilatie

La cerere, puteti introduce grile de ventilatie din otel vopsit in RAL si hublouri vizuale. La cerere, usile pot fi livrate în totalitate sau partial 
vitrate, prin inserarea de ferestre din aluminiu în culori RAL adecvate, proiectate şi realizate pe masura 


