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JOLA
a közösségi
médiákon is!

1047 Budapest IV. kerület, Fótii út 56/B | 1116 Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. | 1132 Budapest, XIII. kerület,
Váci út 64. | 1152 Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. | 1182 Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) |
2030 Érd, Iparos út 36. | 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 11. | 2536
Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) | 2800 Tatabánya, Erdész utca 1. | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. | 3508
Miskolc, Csabavezér út 137. | 4025 Debrecen, Széchenyi u. 57/a. | 4400 Nyíregyháza, Kert utca 25-27. | 5000
Szolnok, Csóka utca 1. | 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 24/a | 5700 Gyula, Béke sugárút 4. | 6000 Kecskemét,
Nagykőrösi utca 12. | 6500 Baja, Szabadság u. 7. | 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. | 6800
Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. | 7100 Szekszárd, Csatári utca 47. | 7400 Kaposvár, Fő utca 68. | 7622 Pécs,
Siklósi utca 22. | 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. | 8200 Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) | 8360
Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) | 8500 Pápa, Jókai utca 80. | 8600 Siófok, Fő út 127. | 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 10. | 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. | 9023 Győr, Mester utca 11. | 9200
Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. | 9400 Sopron, Csengery út 108. | 9600 Sárvár, Rákóczi utca 11. | 9700
Szombathely, Széll Kálmán utca 14. | 1230 Ausztria, Wien Perfektastraße 40. | 4020 Ausztria, Linz AnastasiusGrün-Straße 26-28. | 7502 Ausztria, Unterwart, Gewerbepark 16. | 8020 Ausztria, Graz, Europaplatz 12, Top 11.
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MINDEN

SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPU

JOLA

hosszú élettartam
hőhídmentes hőszigetelés
beépíthetősége térfüggő

MIÉRT
VÁLASSZON
JOLA KAPUT?
GYORS – akár 2 héten belüli gyártás
GYÁRTÓI ÁR Önnek is
MEGBÍZHATÓ háttér, magyar termék
MINDENT megkap egy helyen

ÁTJÁRÓAJTÓK

BEVILÁGÍTÓK / ABLAKOK
A garázskapuba épített bevilágító célszerűsége,
hogy ﬁgyelemmel kísérheti a kapu túloldalán
lévő környezetet.

Mindemellett igazán elegáns, magas presztízsű megoldás, különösen
motorizált kivitelben!

alacsony
küszöb: 25 mm

normál
küszöb: 175 mm

nyitás-zárás

Műanyag keretes ablak
méret: 510 × 330 mm
betét: akril / üveg
keret színek:
fehér, tölgy, RAL

keret színek:

LAKOSSÁGI PANEL VÁLASZTÉKUNK

alu.

BORDANÉLKÜLI

KAZETTÁS

Saválló kerek ablak
méret: Ø 330 mm / Ø 240 mm
betét: akril
keret szín: inox

SMART GATE KAPUNYITÓ

megtakarítás szigeteléssel
rövid gyártási határidő

• nyitás mobiltelefonnal
• Bluetooth technológia
• ingyenes applikáció
• iOS esetén a kapuhoz közeledve
felugró ablak könnyíti a nyitást

SZÉLESBORDÁS

KESKENYBORDÁS

RAL

Az ajtók nyitása kifelé történik.

Külső ismérveinek köszönhetően esztétikus, a belsőnek köszönhetően időtálló nyílászárójává válik otthonának.
Csillagozott paneljeink RAL színskála szerint is rendelhetők.
biztonságos és komfortos
térkihasználás felsőfokon

Saválló szögletes ablak
méret: több
betét: akril
keret szín: inox

TIPP

FEHÉR – FAEREZETT

FEHÉR – FAEREZETT

FEHÉR – FAEREZETT

ARANYTÖLGY – FAEREZETT

TIPP
FEHÉR – SIMA

PANORÁMA SZEKCIÓ

DIÓ – FAEREZETT

ANTRACIT – SIMA

FEHÉR – SIMA

ARANYTÖLGY – SIMA

DIÓ – SIMA

MAHAGÓNI – SIMA

Technika, technológia, lehetőségek
A kapu vázszerkezete, sín vezetése horganyzott acélból
készül. A billenő kapulap 0,5 mm-es bordázott lemezborítású, szintén tüzihorganyzott, alapból porszórt, szinterezett felületű, ezzel biztosítva a kétszeres
korrózióvédelmet. A vihar és eső ellen egy gumi záróproﬁl biztosítja a védelmet.

csak kültéri helyigény

kapu és ajtó egyben

nagy nyílótér igény

ELEMES KÓDTASZTATÚRA

TIPP

Esztétikum
Alapáron 2 féle színben kapható, de az egyedi igényeket
is tudjuk teljesíteni, RAL színskála alapján. A bizonyos
esetekben felmerülő esztétikai igények kiszolgálására,
rendelhető faerezett fóliás felületi borítással is. A billenőkapu bordázata alapesetben függőleges, de rendelhető vízszintes mintázattal is.

KÉTSZÁRNYÚ GARÁZSKAPU

• 80 betanítható ujjlenyomat
• elemes működés
• 50 méteres hatótávolság

TIPP

mérethatár

A kapuk általában szigeteletlen kapulappal készülnek, ennek ellenére jó záródást biztosítanak a három
oldalon végigfutó sík gumitömítések, míg alul, ha az aljzat kialakítása lehetővé teszi, tüzihorganyzott
küszöbre záródik a kapulap. Lehetőség van alul gumi, illetve kefetömítéssel javítani a záródást, ha küszöb kialakításra nincs lehetőség.

UJJLENYOMAT OLVASÓ

ANTRACIT – SIMA

költséghatékony kivitel

szinte bárhova beépíthető

függőleges
bordázatú

A sínrendszerről:
• kiváló anyagvastagsággal
rendelkező alapvasakkal történik
a kapugyártásunk;
• négyoldali gumitömítéssel
ellátott, nagyfokú víz- és légzáró
hatást elérve;
• alsó gumitömítése un.
kamrás kialakítású, kiválóan
alkalmazkodik az egyenetlen
talajhoz is.

nyitás-zárás

raktári termék

KIEGÉSZÍTŐK

vízszintes
bordázatú

A hőszigetelt paneljeinkről:
• 40 mm vastag, poliuretán
habbal töltött, acéllemezek által
közrefogott szendvicspanelből;
• hőhídmentes kialakítással;
• amelynek hő átbocsájtási
tényezője a panelre vetítve:
0,5 W/m2K;
• a teljes szerkezet sem haladja
meg 1,3 W/m2K értéket;
• a panelek ujjbecsípődés elleni
kialakítással vannak ellátva.

egyedi méretregyártás

A függőleges irányban nyíló, nyitott állapotban a mennyezet alatt,
vízszintesen elhelyezkedő garázskapunak ideális a helykihasználása,
működése során nem vesz el a hasznos térből sem a garázsban, sem a
garázson kívül. A garázskapu zárt állapotában a belső falsíkon helyezkedik
el, így akár ívelt nyílások mögé is beépíthető. Ideális megoldást jelenthet a
meglévő garázsajtó cseréjénél is!

GARÁZSKAPUHOZ
Védelem:
• behatolás ellen (feltolásgátlás);
• rugótörés ellen;
• ujjbecsípődés ellen;
• bowden szakadás ellen;
• nyomaték védelem.

BILLENŐ GARÁZSKAPU

nyitás

INFRASOROMPÓ

GARÁZSRENDEZŐ ELEMEK

• áthajtás esetén megállítja a záródást
• 8 méteres hatótávolság
• igény esetén sínrendszerbe rejtett konzollal

• slagtartók
• abroncs tartók
• szerszám fogasok

• kombinált fogasok
• fali fogasok
• kerékpár tartók

Technikai, technológiai információk
A tüzihorganyzozott zártszelvény keretre, csapágyazott zsanérokkal szerelt szárny körben gumitömí tésekkel záródik, borítása acéllemez, ami a billenő
garázskapukkal megegyező mintázatokkal és színekben rendelhető.
Fokozott hőszigetelés igény esetén, a szárnyakat
polisztirol szigeteléssel látjuk el és a belsőoldalt
műanyag lambériával borítjuk.

Számít a fény?
Engedje be lehető legjobban a világosságot
garázsába full-vision proﬁlok alkalmazásával, mindezt elegáns modern külsővel.
Színe eloxált alumínium, de kérésére porszínterezzük RAL színskála alapján.

REDŐNY GARÁZSKAPU

ONLINE
GARÁZSKAPU

minimális helyigény

TERVEZŐ

könnyű szerkezet

Tervezze meg
online
garázskapuját
eg
je
és rendel m
al!
ss
egy kattintá

Technika, technológia, lehetőségek
Szerkezeti felépítéséből adódóan (a palást a fölötte elhelyezkedő
tokba tekeredik fel) sem a belső-, sem a külső térből nem vesz el
helyet, valamint az oldalfalakon a helyigénye is minimális, mindössze a lefutó szélessége. Szinte bármely garázs nyílászárójaként
használható.
Automatizálása a tengelybe épített „csőmotorral” megoldható,
ami falikapcsolóval, vagy beépített jeladó segítségével távnyitóval működtethető, áramszünet esetén természetesen kurblival nyitható. A felár ellenében nyomatékérzékelővel ellátott
motor megakadályozza az esetlegesen a működő kapu alá
kerülő tárgyak, személyek sérülését, a biztonság tovább
fokozható a nyílás két szélén elhelyezett infrapárral.

További részletek:
www.garazskapubirodalom.hu
SÍNRENDSZEREK

A lamellákba „bevilágító” elhelyezésével biztosíthatjuk a
garázs bevilágítását.

TORZIÓS SÍNRENDSZEREK

HÚZÓRUGÓS SÍNRENDSZER

Torziós rugóval ellátott rendszereink a
nyílás felett lévő tengelyen helyezkednek el,
különböző számú és méretű rugóval ellátva.

Húzórugós rendszereink a nyílás két szélén függőlegesen elhelyezkedő
rugókkal működnek. Biztonsági berendezése a rugó a rugóban rendszer.

biztonsági berendezés:
rugótörés biztosító

R200
normál – 2 sínes

R70
alacsony sínes

áthidaló mérete:
200 mm / 230 mm

áthidaló mérete:
70 mm / 120 mm

kézi működtetés /

motoros működtetés esetén

egyedi méretre gyártás
kevésbé hőszigetelő

A rendszer kivitelezhetőségi méretei maximalizáltak!
Szélesség: 4000 mm, magasság: 2465 mm.
Személybejáró ajtó beépítése nem kivitelezhető a húzórugós rendszerekbe!
kézi működtetés /

EXS-40
húzórugós

Kérdése van?
Keressen bizalommal!

áthidaló mérete:
70 mm / 120 mm

Horváth Kristóf
termék menedzser

motoros működtetés esetén

+36 20/400-5090
horvath.kristof@jola.hu

nyitás-zárás

Esztétikum
Széles lehetőségek állnak rendelkezésükre, a
klasszikus fehéren kívül rendelhető faerezett,
illetve színes kivitelben is, természetesen ezek a
lehetőségek nem csak a redőnytestre, hanem
a tokra és a lefutókra is érvényesek.
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