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Strat izolant 
din spumă 
poliuretanică
ingnifugă

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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Showroom și Hală Producție: 

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

•

•

•



Uşi de garaj rezidenţiale-secţionale

Uși industriale

Grilaje metalice

Uşi tip rulou

Automatizări uşi, porţi, bariere

Fier forjat

Motoare electrice 
pentru automatizări 
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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 = 0,52 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.

Caracteristicile generale ale panourilor industriale sunt comune cu cele ale 
panourilor rezidenţiale: 

• sunt dotate standard cu sistem de protecţie împotriva ruperii arcului;
• sunt dotate standard cu sistem de protecţie împotriva ruperii cablului;
• pot fi  acţionate atât manual (reductor pe lanţ), cât şi automatizat.

Pentru a suplimenta gama de produse oferite, Dusadoor 
comercializează şi uşi de tip rulou. 
Rezistente şi elegante, acestea îmbină perfect esteticul cu utilul. 
De asemenea, oferă izolare termică şi fonică, datorită lamelelor 
din aluminiu cu spumă poliuretanică la interior.
Spre deosebire de celelalte alternative clasice existente pe piaţă, 
uşile de tip rulou pot �  montate în exteriorul unui gol, între goluri 
cât şi în interiorul clădirii. Aceasta mobilitate vine ca urmare a 
eliminării şinelor tradiţionale, uşa rulându-se într-un mod 
ergonomic, e� cientizând spaţiul disponibil.

Dusadoor vă oferă automatizări pentru regimul rezidenţial şi 
industrial, pentru porţi batante sau culisante. 

Colaborarea cu marca de prestigiu Nice-Italia oferă multiple 
variante de automatizări, în funcţie de dimensiunile şi greutatea 
porţii.

Modele de automatizări batante:  automatizare standard (având 
braţe  în funcţie de dimensiunile şi greutatea porţii), articulată 
sau îngropată.

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.

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. Fiecare produs poate �  
construit cu după un pro� l şi model unice, care să se potrivească 
unei multitudini de stiluri, spaţii sau destinaţii. 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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