
TURVALINE, ENERGIASÄÄSTLIK JA VASTUPIDAV
ALUTECH-uksed tagavad turvalisuse kõigile Sinu pereliikmetele.

KAUAKESTVAD VEDRUD

Kui Su garaažil on ALUTECH uks, võid 
kindel olla usaldusväärsest ja ohutust 
kasutamisest, nüüd ja alati. Uksel on 
allakukkumise-, vedrupurunemise- ja 
näpukaitse, samuti ei ole uksel teravaid 
servasid, mille vastu ennast vigastada.

ÜLIVÕIMAS PANEELIEHITUS

Tõstukse tähtsaim element on uksepaneel, mis peab vastu 
pidama ka äärmuslikes ilmastikuoludes. 45 mm paksune 
Sandwich-paneel, samuti EPDM-spetsiaalsed kummitihendid 
tagavad suurepärase külma- ja mürakatkestuse. Paneelide 
täiteks on freoonivaba polüuretaan, mis on efektiivne, et 
säilitada soovitud temperatuuri garaažis. Paneeli otsaplekid 
valmistatakse galvaniseeritud terasest ja viimistletakse 
kõrgekvaliteedilise polümeerkattega, mis annab tugeva 
kaitse kriimustuste, mõlkide ja rooste vastu.

Kõrge soojapidavus ja suurepärane tuulekoormus on 
kontrollitud ja testitud Rosenheimi Instituudis, Saksamaal. 
ALUTECH Classic-ukse U-väärtus on 1,00 W/m² K.

Uurimuste põhjal 
üks Euroopa 
vastupidavamaid 
uksepaneele

UKSETÜÜBID JA VEDRUSÜSTEEMID
Lihtsasti paigaldatavad, kasutajasõbralikud vedrusüsteemid põhinevad oma ala tipptehnoloogial. 

GARAAŽIUKSED
Vastupidav ja turvaline

Energiasäästlik

Mugav ja praktiline

ALUTECH-uksed on mõeldud taluma 
intensiivset kasutust ja Põhjamaadele 
omaseid ilmastikutingimusi. Tänapäeval 
kehtivatele ohutusnõuetele ja 
energiasäästlikkusele on tähelepanu 
pööratud ukse iga detaili juures.

KINDEL JA TURVALINE

Tõstuks avaneb üles lae alla, säästes 
palju vaba ruumi garaaži ees ja sees. 
Tõstukse paigaldamiseks on 
minimaalne vajalik silluse kõrgus 
kõigest 100 mm. Kvaliteetsete ja 
tugevate vedrude tõttu on ukse 
avamine hõlbus ka käsitsi kasutamisel. 
Vedrude avamis- ja sulgemistsüklite arv 
on vähemalt 25 000 korda, mis vastab 
17 aasta pikkusele kasutuseale. 

Patenteeritud tõmbevedrude 
puhul piisab kõigest 100 mm 
kõrgusest sillusest. Minimaalne 
küljeruum kummalgi ukse 
poolel peab olema samuti 
vähemalt 100/100 mm (Classic 
uste puhul 140/140 mm).

Trend garaažiuste Sandwich-paneelide 
paksus on 40 mm ja paneeli soojajuhtivuse 
koefitsent 0,56 W/(m²K). See näitaja on 
võrreldav 55 cm paksuse telliskivist seinaga.

Trend garaažiuste puhul kasutatakse 
galvaniseeritud terasest rullikukinnitusi ja 
uksehingesid.

Väiksemate ja kergemate uste puhul 
kasutatakse tõmbevedrusid, mis vajavad 
kõigest 100 mm kõrgust silluseruumi. 
Tõmbevedrusid saab kasutada mõlema 
uksetüübi puhul.

Uksed tihendatakse ülevalt ja külgedelt 
kahekordsete EPDM-kummitihenditega. 
Alumine paks ja painduv paneelitihend 
tihendab ka põranda ebatasasustest 
tingitud praod.

Classic garaažiuste puhul kasutatakse 45 mm 
paksuseid Sandwich-paneele kus 
soojajuhtivuse koefitsent on 0,49 W/(m²K). 
See on võrreldav 60 cm paksuse telliskivist 
seinaga. 

Classic uste puhul kasutatakse roostevabast 
terasest rullikukronsteine ja uksehingesid, 
mis välistavad korrosioonitekke ka niisketes 
ruumides.

Suuremad ja raskemad uksed varustatakse 
torsioonvedrudega, mille komplekti kuulub 
alati ka vedrupurunemise kaitse. 
Torsioonvedrude puhul on minimaalne 
nõutud silluse kõrgus 210 mm.

Nailonkattega kuullaagritel pöörlevad 
juhtrullikud tagavad pikaealise ja vaikse 
töötamise.

Torsioonvedrud sobivad 
garaažiustele, kus silluse ruum 
on enam kui 210 mm ja 
madaltõste vedrud taga min. 
100 mm. Minimaalne 
küljeruum peab olema 
vähemalt 110/110 mm (Classic 
uste puhul 130/130 mm).

Need turvalisuselemendid kuuluvad iga ukse 
puhul standardvarustusse, ilma lisahinnata. 
Kvaliteedi ja turvalisuse tõendamiseks on 
ALUTECH garaažiustel Euroopa 
turvalisusstandardite EN 12604, EN 12453, EN 
12424, EN 12425 ja EN 12426 kohased nõuded.

TÕMBEVEDRUD TORSIOONVEDRUD
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Trend Classic40 45mm mm



UKS IGALE MAITSELE
ALUTECH-uksed valmistatkse Sinu soovide järgi – meeldib Sulle siis kaasaegne või rohkem klassikaline stiil.  

MODERNNE VÕI KLASSIKALINE TIPPKVALITEET

ALUTECH tootevalikust leiad 
kindlasti tõstukse oma garaažile. 
Vali omale meelepärane uks 
laiast värvi- ja paneelivalikust. 
Soovi korral saad ust täiendada 
erinevate akende- ja 
läbikäiguuste lahendustega.

TÄIUSLIK TOOTEVALIK

ALUTECH uste peamisteks 
märksõnadeks on 
kõrgekvaliteedilised materjalid ja 
kaasaegsed tehnikaseadmed. 
Tulemuseks on kvaliteetne, 
usaldusväärne ja turvaline uks, 
tarbijasõbraliku hinnaga. 

LAI PANEELIVALIK

Micro-Rib Casette

ALUTECH uksevalikust leiad 
alati lahenduse oma garaažile. 
Garaažiuksi on saadaval nii 
torsioon- kui tõmbevedrudega. 
See tagab ukse paigaldamise 
võimalikkuse ka kitsastes ja 
piiratud oludes.

S-Rib M-Rib L-Rib

LUGEMATULT VÕIMALUSI 
ALUTECH-uksed saab värvida mistahes RAL-värvikaardi tooniga.

10 STANDARDTOONI ILMA LISAHINNATA

RAL 9016  
Tra�  c 
white

RAL 1015   
Light 
ivory

RAL 3004   
Wine 
red

RAL 5010   
Gentian 

blue

RAL 6005   
Moss 
green

RAL 8014   
Sepia 

brown

RAL 8017  
Chocolate 

brown

ADS 703
Anthracite

RAL 7016
Anthracite 

grey

RAL 90006
White 

aluminium

PUIDUIMITATSIOONID

Kirssi, tumedat või kuldset tamme meenutav 
puiduimitatsioon annab uksele väärtuslikuma ja 
elegantsema ilme.

Kirss

Ehtsa ja elava ilmega pinnal on ka suurepärased 
soojusisolatsiooni omadused samuti on seda 
lihtne puhastada. 

Tume tamm

ALUTECH uksed saab värvida 
mistahes RAL*-värvikaardi tooniga.

Kuldne tamm

LISAVARUSTUS
Soovid oma tõstukse varustada automaatikaga, akendega või läbikäiguuksega? ALUTECH uste 
lisavarustusega tagame suurema kasutusmugavuse ja rõhutame ainulaadsele välimusele. Läbikäiguustele 
on võimalik paigaldada ka Abloy-lukke, mis soovi korral sarjastatakse Sinu kodu teiste lukkudega.

AKNAD

Aknad lubavad garaaži loomulikku päikesevalgust, mille tulemusel säästad ka energiat. Samuti saad akendega luua isikupära, 
valikus on mitmeid erinevaid akende mudeleid ja aknaraamide variatsioone.

KÕRVALUKS 

Kõrvaluks valmistatakse samadest 
paneelidest nagu ka tõstuks, mille 
tulemusel tekitavad nad üheskoos 
harmoonia ning täiendavad teineteist. 
Saad valida ukse käelisuse ja erinevate 
lisade vahel

LÄBIKÄIGUUKS 

Läbikäiguuks on praktiline! Kui 
kasutad garaaži tihti ilma, et oleks 
vajadus avada kogu tõstust, kaalu 
tõstukse varustamist käiguuksega. 
Läbikäiguuks annab lisamugavuse 
ning pikendab kogu tõstukse eluiga.

LUKUSTUS 

Välisluku vajadus tekib juhul, kui 
garaažil puudub teine sissepääs. 
Standardvarustuses on igal uksel 
kaasas sisemine lukustusriiv. Soovi 
korral on tõstuks võimalik varustada ka 
kvaliteetse LiftMaster automaatikaga. 

* Voldikus olevad toonid võivad erineda 
tegelikust toonist.




