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Soluţii profesionale MCA  
pentru închiderea spațiilor
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Caracteristici

uşi de garaj seCţionale - oPTiMa

Versiuni constructive

Beneficii

Uşile de garaj MCA respectă standardele europene de calitate şi 
siguranţă în exploatare. Sistemul de management al calităţii satisface 
cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008.

Principiul pe care l-am impus uşilor de garaj este diversitatea  
soluţiilor tehnice şi estetice, maximă adaptabilitate la condiţiile  
de montaj şi dimensionarea personalizată a fiecărei uşi,  
mai multe culori şi modele pentru integrarea în orice  
design architectural.

Uşile secţionale de garaj MCA sunt
agrementate TU"V Nord CerT

Siguranţa în utilizare este garantată de panourile  
cu protecţie împotriva prinderii degetelor, dipozitivul de 
siguranţă în cazul ruperii arcurilor şi căderii  
uşii, fotocelule şi motorul cu protecţie la întâlnirea  
obstacolelor în varianta de acţionare automată.

Materialele folosite pentru producerea uşilor  
de garaj secţionale MCa sunt de cea mai bună  
calitate: panouri tip sandwich din tablă de oţel  
galvanizată şi vopsită în câmp electrostatic,  
şine de culisare şi accesorii din tablă de oţel  
galvanizată, role de culisare din oţel inoxidabil,  
chedere ePdM, profile din aluminiu extrudat.

Izolaţia foarte bună este asigurată de panourile de  
40 mm grosime cu spumă poliuretanică de înaltă densi-
tate (coeficient termic de transfer 0.49 watt/mp *K)  
şi de hchederele ePdM de pe întreg conturul uşii pre-

cum şi dintre panouri, rezultând un coeficient termic de 
transfer pentru uşa instalată de 0.9 watt/mp *K.

Opţional uşa de garaj poate fi echipată cu ferestre, grile  
de ventilaţie, uşă pietonală încastrată, yală blocare sau 
deblocator exterior pentru varianta de acţionare automată.

Modelul panourilor poate fi de tip “linii” sau “casetat”, iar 
variantele de culori existente în stoc sunt alb, maro, imitaţie 
stejar auriu şi imitaţie stejar (la cerere orice culoare).

Acţionarea se poate face manual, foarte uşor datorită 
sistemului de arcuri de torsiune sau automat cu motor 
cu telecomandă şi posibilitatea acţionării manuale de 
urgenţă.

Livrare din stoc sau în maxim 30 de zile pentru  
comenzi speciale.
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spumă poliuretanică

substrat adeziv

strat de zinc

oţel 0,5mm

strat de zinc

Primer

Vopsea poliesterică

Cheder cauciuc

   Panouri din tablă de oţel galvanizat de 0.5 mm  
umplute cu spumă poliuretanică de 40 mm.  
Înălţimea uşii este dată de combinaţii a patru panouri  
de 500 mm sau 610 mm.

Secţiuni în plan orizontal

    Chederele duble de pe  
conturul uşii asigură  
etanşeitate şi izolare  
suplimentară.

eTanşeiTaTe şi izolare

seCţiune Panou
   Accesul în garaj se poate face şi prin uşa pietonală ce se 

încadrează în design-ul general al uşii BeneFit. 

    Uşa pietonală este prevăzu tă cu 
un amortizor montat în partea 
superioară ce asi gură închide-
rea acesteia evi tând astfel dis-
trugerea accidentală.

   Rama uşii şi mânerele sunt 
din aluminiu eloxat, estetic şi 
rezistent la coroziune.

uşa PieTonalÃ

Acces pietonal rapid

FeresTre

Tipuri de ferestre incorporate

PaleTa de Culori
Culoarea interioară a panourilor este întotdeauna Alb RAL 9002

design exTerior

Modele panouri de uşi secţionale

Model  
casetat  
(CS)

Model linii  
orizontale  
(LN)

Tipuri de uşi secţionale
uşi de garaj seCţionale - beneFiT

Alb RAL 9016 (LN, CS)

Paleta de culori RAL

Maro RAL 8017 (LN, CS)

Mahon (LN)

Stejar auriu (LN, CS)

Wenge (LN)

Nuc (LN)

Gri antracit RAL 7016 (LN)

Telecomandă

Flush

Rib

MidRib

Casetat

SISTeMe  
de CuLISARe

Sistem DN

Balama superioară 
reglabilă

Balama reglabilă 
laterală

Balama inferioară

Sistem SD

Balama intermediară

Motor
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SISTEM DE RIDICARE
PARȚIAL VERTICAL (HL)
SISTEM DE RIDICARE
PARȚIAL VERTICAL (HL)

SISTEM DE RIDICARE
PARȚIAL VERTICAL (HL)

SISTEM DE RIDICARE
PARȚIAL VERTICAL (HL)

Beneficii

Versiuni constructive

uşi seCţionale indusTriale

Materialele folosite pentru producerea uşilor secţiona-
le industriale MCa sunt de cea mai bună calitate: panouri 
tip sandwich din tablă de oţel galvanizată şi vopsită în 
câmp electrostatic, şine de culisare şi accesorii din  tablă 
de oţel galvanizată, role de culisare din oţel inoxidabil, 
chedere ePdM, profile din aluminiu extrudat.

izolaţia foarte bună este asigurată de panourile de  
40 mm grosime cu spumă poliuretanică de înaltă den-
sitate (coeficient termic de transfer 0.49 watt/mp *K) şi 
de chederele ePdM de pe întreg conturul uşii precum 
şi dintre panouri, rezultând un coeficient termic de 
transfer pentru uşa instalată de 0.9 watt/mp *K.

Acţionarea poate fi manuală cu reductor mecanic cu 
lanţ, raport de transmisie ¼ sau automată, cu motor cu 
panou de comandă şi posibilitatea acţionării manuale de 
urgenţă.

Pentru protecţie sunt folosite elemente speciale: dis-
pozitivul de siguranţă în cazul ruperii arcurilor şi căderii 
uşii, dispozitivul de siguranţă în cazul ruperii cablurilor 
şi căderii uşii, iar pentru varianta de acţionare automată, 
fotocelule, motor cu protecţie la întâlnirea obstacolelor 
sau senzor de presiune în garnitura inferioară.

Opţional uşa secţională industrială poate fi echipată cu 
ferestre, grile de ventilaţie, uşă pietonală încastrată, yală 
blocare, sistem de culisare cu ridicare parţială sau totală, pe 
vertical sau în panta acoperişului, panouri de aluminiu ex-
trudat vitrate cu geam acrilic transparent simplu sau dublu.

Culoarea uşilor poate fi alb, argintiu sau albastru în stoc, iar 
la cerere orice culoare. Modelul panourilor este tip “linii”.

Livrarea se face din stoc sau în maxim 30 de zile pentru 
comenzi speciale.

Caracteristici

Uşile secţionale industriale sunt soluţii pentru închiderea spaţiilor  
industriale mari (până la 8000 mm lăţime şi 6710 mm înălţime) şi situaţii  
constructive specifice.

dimensionarea personalizată a fiecărei uşi şi folosirea componentelor  
speciale, permit aplicaţii tehnice variate în condiţii de utilizare  
intensă. Ca şi uşile de garaj, uşile secţionale industriale  
sunt în conformitate cu normele europene de calitate  
şi siguranţă în exploatare.

Uşile secţionale industriale MCA
sunt agrementate TU"V Nord CerT
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Caracteristici

Materialele folosite pentru producerea jaluzelelor 
industriale sunt lamele de 2,3, 4 sau 5 mm grosime 
din PVC transparent şi accesorii de fixare din oţel 
galvanizat. lăţimea lamelelor poate fi de 200, 300 
sau 400 mm, iar în funcţie de necesităţi suprafaţa de 
suprapunere a acestora poate fi de până la 100%.

Sunt folosite pentru  
compartimentarea  
unor spaţii cu diferenţe  
de temperaturi sau  
pentru a proteja împotriva  
prafului, stropilor,  
scânteilor sau nivelului  
de zgomot.

jaluzele
indusTriale

sisTeMe de înChidere indusTriale

burduFe izoTerMiCe

raMPe de egalizare

Burdufele izotermice sunt echipamente formate din trei suprafete flexibile din PVC 
aşezate lateral şi superior faţă de uşa depozitului care, prin etanşarea de autovehicul, 
asigură operaţiuni de încărcare/descărcare curate şi cu transfer termic redus.

Sunt platforme mobile ce egalizează diferenţele pe înălţime şi adâncime între  
depozit şi autovehicul, uşurând activităţile de încărcare/descărcare.  
Acţionate hidraulic cu panou de comandă au capacitate de încărcare de până la  
6 tone, cu o variaţie pe înălţime de +/-312 mm.

dimensiunile standard de execuţie (lăţime x lungime x înălţime) sunt 3315/500/3750 mm (pentru gol de 
2050/2170); 3315/500/4460 mm (pentru gol de 2050/3180mm). Culoarea standard este negru cu marcaje 
albe pentru ghidarea autovehiculului, iar la cerere albastru, roşu, verde, galben sau gri.

dimensiunile standard de execuţie (lăţime x lungime x înălţime) sunt 2150/2595/600 mm şi 2150/3095/600 
mm. Culoarea standard este albastru, iar la cerere orice culoare sau galvanizat la cald. rampele de 
egalizare mai pot fi echipate cu tampoane de cauciuc împotriva lovirii autovehiculului de aceasta, 
dispozitiv de blocare a platformei în cazul pierderii presiunii în pistonul hidraulic, preşuri laterale pentru 
protejarea personalului în faza de mişcare a platformei, panou de comandă cu revenire automată în poziţia  
de repaus. Termenul de livrare este 30-45 de zile.

uşi anTiFoC

O uşă antifoc bună este  
o uşă care îmbină înalta  
tehnologie de siguranţă  
certificată în conformitate  
cu legislaţia în vigoare şi  
un design excelent obţinut  
prin atenţia deosebită  
acordată fiecărui detaliu.

În funcţie de destinaţia lor, 
locuinţe familiale, depozi te, 
ci  nematografe sau clă diri 
publice, uşile antifoc sunt 
disponibile în dimen siuni 
standard sau atipice, două 
versiuni de rezistenţă la foc 
(60 sau 120 de mi  nute), mai 
multe tipuri de des chi dere 
(simple, duble, pivo tante, 
culisante), precum şi alte 
accesorii op ţionale (ferestre, 
mâne re antipanică, sisteme 
elec tromagnetice pentru 
de blocare automată).

Materialele folosite la confecţionarea uşilor sunt de cea mai bună 
calitate: tablă de oţel vopsită electrostatic, vată minerală ignifugă, 
garnituri speciale termoexpandabile.
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auToMaTizĂri Porţi

uşi de garaj TiP rulou

rulouri PenTru FeresTre

Pentru căile de acces  
în incinte rezidenţiale,  
industriale sau  
publice, se pot folosi  
soluţii fiabile  
de automatizări  
pentru porţi batante  
sau culisante.

există 20 de variante  de culori şi imitaţii de lemn pentru lamelele, iar 
pentru casete se poate alege între alb, maro, imitație de lemn sau orice 
culoare din paletarul ral. 

Produse din lamele 
de aluminiu cu spumă 
poliuretanică, şine  
de ghidaj din aluminiu 
extrudat cu perii antipraf 
şi casetă de protecţie 
exterioară din aluminiu, 
se adaptează foarte bine 
la tâmplăria deja existentă 
sau la închiderea spaţiilor 
comerciale industriale.

Componentele folosite pentru producerea uşilor de garaj 
tip rulou sunt dimensionate pentru deschideri de până la 6m 
lăţime, lamele din aluminiu de 77 mm umplute cu spumă 
poliuretanică, ce asigură izolaţia termică, şine de ghidare din 
aluminiu extrudat cu perii, cheder ePdM de etanşare în partea 
inferioară.

Culorile disponibile în stoc sunt alb, maro şi imitaţie de lemn, 
iar la cerere orice culoare.
Modul de acţionare este electric, cu buton sau telecomandă 
şi posibilitatea acţionării manuale de urgenţă, cu manivelă.
Opţional se pot monta lamele din aluminiu extrudat cu 
gemuleţe.

Rulourile pentru ferestre sunt 
o soluţie ingenioasă atât de 
protecţie termică, fonică şi 
împotriva razelor solare, dar şi 
de siguranţă împotriva feno-
menelor naturale sau a actelor 
de vandalism.
Acţionarea rulourilor poate 
fi făcută fie manual (cu pan-
glică, şnur, arc sau manivelă), 
fie electric (cu buton sau tele-
comandă).

Sistemul de rulou din lamele  
de aluminiu termoizolante este 
folosit şi pentru închiderea  
garajelor. Posibilităţile de montaj 
sunt variate, inclusiv la exteriorul 
construcţiei, caz în care se folo-
seşte caseta de aluminiu de pro-
tecţie.

rULoUrILe ApLICATe

Automatizare porţi culisante Automatizare porţi batante

suplimentar rulourile pot fi dotate cu închidere de 
siguranţă în partea inferioară cu yală sau bolţuri, iar 
pentru acţionarea automată cu întrerupător cu cheie.

rULoUrILe SUprApUSe

se instalează  
exclusiv îm pre-
ună cu tâmplăria  
având caseta  
de protecţie  
şi ghidajele  
din PVC special  
pentru clipsarea  
pe tocul  
ferestrelor.



www.mcagrup.ro

    MCa românia - Fabrica 
şos. giurgiului 33a, jilava, jud. ilfov 
Tel: +40-(21)-457.00.03 
Fax: +40-(21)-457.00.04 
office@MCagrup.ro

    arad 
str. Poetului 1/C., hala 44.  
business Park uTa 1. 
Tel: +40-(357)-808.844; 
e-mail: arad@mcagrup.ro

    braşov 
str. zizinului nr. 106a,  
Complex "duplex 3", hala F8 
Tel: +40-(268)-335.631 
e-mail: brasov@mcagrup.ro

    Constanța 
şos. industrială, nr.6  
incinta Furnirom 
Tel: +40-(241)-610.730/610.731 
e-mail: constanta@mcagrup.ro

    Cluj-napoca 
Calea baciului, nr.2-4  
incinta europark 
Tel: +40-(264)-442.217/424.265 
e-mail: cluj@mcagrup.ro

    iaşi 
bd. Metalurgiei nr. 8,  
incinta sC laCTis sa 
Tel: +40-(232)-270.464; 
e-mail: iasi@mcagrup.ro

sub numele MCa sunt strânşi peste 13 ani de  
ex perienţă, 90 de persoane angrenate în activităţile de  
producţie şi distribuţie şi dorinţa de perfecţionare. 

oferta de produse este îmbunătăţită şi extinsă  
cu servicii de montaj, consultanţă tehnică şi service  
specializat. 

strategia de dezvoltare este îndreptată spre  
stabilirea de parteneriate cu societăţile de  
arhitectură, construcţii şi antreprize. 

Produsele pe care le putem furniza în condiţii  
foarte bune de calitate şi preţ, cu un termen  
de livrare scurt sunt:

 uşi de garaj secţionale şi tip rulou

 uşi secţionale industriale

  egalizatoare de rampă şi burdufuri izotermice

 uşi antifoc şi jaluzele industriale

 automatizări pentru porţi

 rulouri pentru ferestre

 Plase împotriva insectelor

Soluţii profesionale de la MCA 
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