
LIBER 
СКЛАДАНІ ВОРОТА
БЕЗ НИЖНЬОЇ НАПРАВЛЯЮЧОЇ

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ 



LIBER

Розсувні складані ворота 
без нижньої направляючої

• Відкривання в одну, або в дві сторони

• Ручне управління воротами,

або з електродвигуном

-----------------------------------

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ 

Розсувна система основана на ексклю-

зивній верхній направляючій з оцинко-

ваної сталі (ПАТЕНТ):

• знижена висота притолоки (150 мм)

• автоматизація приводами з ексклюзив-

ною системою важілів

• відкривання на 90° або 180°

Бокові стійки з оцинкованої сталі з ущіль-

ненням та кронштейнами з прорізами 

для оптимального налаштування воріт 

під час монтажу.

Замикання воріт з допомогою внутріш-

нього ригельного замка вниз та вгору.

Сертифіковане вітрове навантаження- 

клас 4 (EN 12424)



Регульовані кронштейни кріплення рами воріт

забезпечують швидкий монтаж

Вбудовані двері без порогу

(доступно не для всіх конфігурацій воріт)

Ворота встановлені ззовні

Завширшки на всю секцію воріт зі 

спеціальною верхньою рамою з 

алюмінію чорного кольору, з 

ручкою антипаніки з двома точ-

ками фіксації , зовнішня ручка з 

профільним циліндром і ключа-

ми.

Ексклюзивна система в значній 

мірі підвищує стійкість вбудова-

них дверей; верхній гачок з’єднує 

двері з верхньою та боковою 

секцією, в той час як спеціальний 

кронштейн з’єднує двері з плас-

тиною на підлозі. 



Регульовані кронштейни кріплення рами воріт

забезпечують швидкий монтаж

 

Автоматика з ексклюзивною 

системою важілів. Однофазні 

мотори 240V мають ручне аварій-

не керування у випадку відсут-

ності живлення. ПАТЕНТ



Нове покоління промислових воріт 

Полотно воріт складається зі сталевих панелей
з внутрішньою несучою рамою та ізоляцією
пінополіуретаном без фреону. Новий струк-
турний дизайн пропонує найкращу тепло-
ізоляцію та майже виключає місток хо-
лоду, що присутній в традиційних си-
стемах. Сертифіковане вітрове на-
вантаження: клас 4 (EN 12424) 
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Синій

RAL 5010

Білий

RAL 9002

Green

RAL 6005

Сірий

RAL 7016

Червоний

RAL 3000

Сріблястий

RAL 9006

Коричневий

RAL 8019

Золотий дуб

SL45

Ø 530 mm.

500 x 600 mm.

500 x 800 mm.

580 x 880 mm.

700 x 700 mm.

700 x 1.000 mm.

700 x 1.500 mm.

700 x 2.000 mm.

 

Вікна

• Гумова рама

• Алюмінієва рама

Розміри

Стандартні кольориПриховані завіси

Locking system

Величезний вибір форм та розмі-
рів дозволяють створити індивіду-
альний образ воріт, відповідно до 
їх розмірів та Ваших побажань.

Зроблені з оцинко-
ваної сталі і пофар-
бовані в чорний 
колір, з опорними 
підшипниками. 
Ексклюзивна 
система приховано-
го кріплення 
пропонує високу 
естетику виконання 
та безпеку.
Завіси кріпляться до несучої рами 
стулок воріт через спеціальний адаптер, 
прихований під гумовим профілем 
(патент).

Рама з чорної 
EPDM гуми з 
закругленими 
кутами (радіус 
пр. 130 мм), для 
безпечного скла 
товщиною до 10
мм.

Рама з алюмініє-
вого профілю з 
кутами 90˚, для 
безпечного скла 
або склопакету 
товщиною до 40
мм. Доступні в 
різних розмірах.

За запитом можливе засклення 
енергозберігаючим склом для 
відповідності вимогам енергое-
фективності.

Стандартно, нижченаведені 
розміри достіпні як для гумових, 
так і алюмінієвих рам, засклених 
безпечним склом 8-9 мм.

Ригельний замок 
надійно замикає 
ворота знизу та 
згори. За необхід-
ності може бути 
укомплектований 
зовнішнім цилін-
тром з ключами.

За запитом, ворота можуть бути 
пофарбовані в будь-який колір RAL. 
Унікальна та гнучка технологія вироб-
ництва дозволяє персоналізувати Ваші 

Продукт розроблений та виготовлений
відповідно до норм UNI EN 13241-1

ворота: стулки воріт можуть бути
гладкими, з вертикальними 

ребрами, або фальш-
        вікнами (тафля).



Рамні засклені ворота

Виконання воріт з

імітацією дерева.

Спеціальне виконання

Стулки воріт виготовлені з оцинкова-

них стальних профілів, пофарбова-

них порошковим методом, та заскле-

ні одинарним безпечним склом, 

склопакетом або утепленою сендвіч-

панеллю.





НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВОРІТ 

Ворота встановлені ззовні,

обладнані кришками

направляючої та бокових стійок.
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Складні
вертикальні
ворота

Складні
ворота

Розсувні
ворота

Розпашні
ворота

Секційні
ворота

ЛогістикаШвидкісні
рулонні
ворота

Швидкісні
складні
ворота

Вогнестійкі
ворота

Нове покоління промислових воріт знайшло своє втілення в асортименті 
продукції Superthermic. Ми втілили в життя наш величезний досвід, 
накопичений за п’ятдесят років розробок та виробництва, протягом яких 
ми весь час крокували в ногу з розвитком технологій.

Виробництво якісних промислових воріт завжди потребує високого рівня 
компетенції для індивідуальних рішень та інноваційного дизайну, що 
особливо цінується і архітекторами,  і кінцевими користувачами.

Наша бізнес-концепція основана на використанні передових технологій 
виробництва, сучасних матеріалів, підкріплена численними 
ексклюзивними патентами для надання унікальних характеристик та 
високих споживчих властивостей продукції для наших клієнтів.

Ми стійко дотримуємося цих засад, тому є ідеальним партнером для 
будь-якого інженера-конструктора, будівельного підрядника або кінцевого 
користувача, які шукають воротні рішення, що поєднують в собі якість та 
функціональність з високим рівнем естетики.

ТОВ “ПСТ Автоматик” - офіційний представник в Україні
м. Дніпро 49101, вул. Миколи Руденка 60Б.Тел.: +38 (056) 370-45-90;  e-mail: azza@pst-ua.com
м. Київ 04080, вул. Красицького, 31. Тел.: +38 (044) 451-72-07; 451-72-08; e-mail: kiev@pst-ua.com

www.pst-ua.com


