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CoNstrUite peNtrU o viaȚĂ 
Construite după proiecte germane, cu norme de calitate riguroase, 
ușile MCA CARINA sunt gândite să reziste la peste 20 000 de cicluri 
de acționare. Încercați să calculați numărul de ani de utilizare 
plecând de la această valoare, 20 000 de cicluri.

pLUs-vaLoare peNtrU CasĂ 
Ușile  de garaj secționale automatizate sunt foarte practice, dau 
o notă modernă casei dumneavoastră și cresc valoarea acesteia. 
Automatizarea ușilor MCA CARINA este semnată de Sommer 
Germania. 

FoLosire eFiCieNtĂ a spaŢiULUi 
Ușile de garaj secționale se deschid vertical, mergând paralel cu 
suprafața tavanului. În acest mod veți avea mai mult spațiu atât în 
garaj, cât și în fața acestuia.

izoLare optimĂ pe timpUL ierNii
Panourile groase de 40mm și garniturile elastice și rezistente 
la schimbările de climă fac din ușile MCA o barieră eficientă în 
calea vântului, ploii și a zăpezii. Chederele laterale au fost dublate 
pentru o izolare termică superioară. Datorită experienței unor ierni 
geroase, ușile de garaj MCA sunt realizate numai cu panouri care 
pot izola eficient locuința dumneavoastră.

UşI De GARAj SeCţIoNAle MCA CARINA

Spumă poliuretanică

Substrat adeziv

Strat de zinc

Oţel 0,5mm

Strat de zinc

Primer

Vopsea poliesterică

Cheder cauciuc   Izolare termică
 Panourile sunt umplute cu 

spumă poliuretanică cu excelente 
proprietăţi termoizolatoare. la 
aceeași grosime spuma conferă 
un grad dublu de izolare faţă de 
polistiren.

  Sistem anti-prindere degete
 Forma panourilor a fost gândită 

pentru a evita riscul prinderii 
degetelor când ușa este acționată 
manual.

  Rezistență mecanică
 Panouri din tablă de oţel galvanizat 

cu grosimea de 0,5mm umplute cu 
spumă poliuretanică de 40mm. 

  Culoare uniformă şi rezistentă
 Prin procedeul de vopsire, stratul 

de culoare este aplicat uniform 
și durabil pe întreaga suprafaţă a 
panoului.

  Rezistenţă la coroziune
 oţelul din care sunt făcute panourile 

este protejat împotriva oxidării cu 
un strat de zinc (oţel galvanizat).

CaraCteristiCiLe paNoUriLor UșiLor seCȚioNaLe de garaj  mCa CariNa

riB - gri  - stucco (similar 7016)riB - aLB - woodgrain (similar 9016) riB - maro - woodgrain (similar 8017)
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Ușile de garaj MCA CARINA sunt fabricate pe dimensiuni standard și se livrează din stoc. Stocul de tablă vopsită poate influența 
disponibilitatea temporară a produselor finite. În cazul în care garajul nu are o deschidere standard, ușile de garaj MCA Optima pot fi 
realizate pe orice dimensiune și cu orice tip de panou din gama MCA.



mCa CariNa, uşă cu arcuri de tracțiune şi telecomandă

Dimensiuni necesare pentru montajul ușilor CARINA

Lățime (L)
maximă

Înălțime (H)
maximă

H-Grindă 
(Hgr) H-util

Lățime
stâlpi  

(LS, LD)
Adâncime 

(AD)

4500 mm 2250 mm 120 Hgol-50 mm 100 mm Hgol+1100mm

seCȚiUNe sistem de CULisare și dimeNsiUNi NeCesare peNtrU moNtaj

CariNa
acționare electrică

CariNa
eLeCtriCĂ

NOU
INOVAŢIE 

MCA

Telecomandă
SOMMER 

preȚUri reComaNdate de vÂNzare CĂtre UtiLizatorii FiNaLi

Aceste prețuri sunt recomandate vânzarea către utilizatorii finali, nu conțin T.V.A. și  nici serviciul de instalare. Ușile se livrează la 
dimensiunile standard. Prețurile sunt valabile pentru oricare dintre cele 3 tipuri de panouri cu linii (alb, maro  sau gri ). Pachetul 
standard include motor Sommer Aperto cu o telecomandă.  XXXX reprezinta denumirea culorii panoului ușii. 
* Prețuri valabile din data 14.01.2022. Prețurile se mod modifica în funcție de evoluția prețurilor materiilor prime.

Lățime (mm)

2500 2750 3000 4000 4500

Înălțime (mm)

2000
 625 €  734 €  759 €  871 €  989 € 

#CARINA 
2500-2000-XXXX

#CARINA 
2750-2000-XXXX

#CARINA 
3000-2000-XXXX

#CARINA 
4000-2000-XXXX

#CARINA 
4500-2000-XXXX

2125
 629 €  742 €  765 €  875 €  1.014 € 

#CARINA 
2500-2125-XXXX

#CARINA 
2750-2155-XXXX

#CARINA 
3000-2155-XXXX

CARINA 
4000-2155-XXXX

#CARINA 
4500-2155-XXXX

2250
 635 €  755 €  772 €  880 €  1.048 € 

#CARINA 
2500-2250-XXXX

#CARINA 
2750-2250-XXXX

#CARINA 
3000-2250-XXXX

#CARINA 
4000-2250-XXXX

#CARINA 
4500-2250-XXXX

montaj

BEST
PRICE

motor 
sommer 
aperto
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Sub numele MCA sunt strânși peste 23 ani de  
ex perienţă, 150 de persoane angrenate în activităţile de  
cercetare, producţie, distribuţie și dorinţă de perfecţionare. 

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

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre  
stabilirea de parteneriate cu societăţile de  
arhitectură, construcţii și antreprize. 

În portofoliul MCA se găsesc soluții variate de închidere a 
spațiilor, cu utilitate rezidențială și industrială, livrate rapid, la 
un nivel înalt al calității. 
 Uși de garaj secţionale și tip rulou
 Uși secţionale industriale
 Rulouri pentru ferestre
 Plase împotriva insectelor
  egalizatoare de rampă și burdufuri izotermice
 Uși antifoc și jaluzele industriale
 Automatizări pentru porţi
 Copertine retractabile
 Grilaje metalice rulou
 Garduri și porţi din aluminiu
 Uși rapide

soluţii profesionale de la mCa 

       

mcagrup.ro


