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Ун�версальн�сть, гнучк�сть � м�цн�сть конструкц�ї;
Зменшен� габаритн� розм�ри завдяки вигнутому проф�лю
рулонних вор�т;

Безшумна система в�дкривання � закривання;

Висока теплопров�дн�сть, в�трост�йк�сть;

Немає стельового анкера, на в�дм�ну в�д традиц�йних
секц�йних вор�т;

Дотримання вс�х техн�чних норм, передбачених
законодавством;

Самов�дновлювальн� ворота;

Брендування продукту за запитом.

Чудова як�сть, над�йн�сть та безпека, п�дтверджен�
нашими патентами та сертиф�катами CSI;

Компан�я BMP High Doors заснована в 1997 роц� є одн�єю з
пров�дних св�тових компан�й з виробництва високошвидк�сних
промислових вор�т. Щороку виготовляється б�льше н�ж 10 000

високошвидк�сних вор�т, що становить близько 9% св�тового
ринку промислових вор�т. Вс� продукти проєктуються та
виробляються на завод� в Італ�ї та поширюються по всьому св�ту.

Компан�я «Технолог�ї Генерац�ї Інсталяц�ї-Груп»

пропонує своїм кл�єнтам як�сн� швидк�сн� рулонн�
ворота ТМ BMP (Італ�я).

постачальник промислових вор�т
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ НАШИХ ВОРІТ:



DynamicRoll® - це швидк�сн� ворота з
ПВХ з конструкц�єю по периметру
з оцинкованої або нержав�ючої
стал�, яка �деально п�дходить для
полотна, що перем�щується.

Полотно вор�т легко
перем�щується по рейковому
шляху завдяки розробленому
нами спец�альному проф�лю �
петл�, що вимагають м�н�мальних
витрат на обслуговування.

Полотно намотується на вал,

розташований усередин� верхньої
перекладини.

МОДЕЛЬ

DYNAMICROLL®

САМОВІДНОВЛЮВАЛЬНІ
РУЛОННІ ВОРОТА 

Високояк�сне полотно, резистивная кромка безпеки,

прикр�плена до нижнього краю вор�т, фотоелементи та
бар'єри роблять цей продукт одночасно безпечним �
довгов�чним, а також повн�стю самов�дновлюван�, завдяки
особлив�й систем� "Anti Crash System".



Харчова промислов�сть, де г�г�єна
має вир�шальне значення, багато
проблем можуть бути вир�шен�
(наприклад, конденсат на поверхн�
полотна в варочних к�мнатах) за
допомогою моделей DynamicRoll

Food Inox � Dynamic Roll Food PE

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Ідеально п�дходять для вс�х
галузей промисловост�, де
потр�бно под�л р�зних робочих
зон. Модель зовн�шн�х вор�т - 

 DynamicRoll B-Drive  з системою
Push & Pull,  що витримують оп�р
в�тру до 5 класу.

Сектори, що вимагають
використання Чистих к�мнат, а
також асептичного простору
(пов�тря в 20 000 раз�в чист�ше, н�ж
зовн�шнє середовище), модель -

DynamicRoll Clean Rooms
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http://bmp.ryterna.ru/brochure/Rus/dynamic+bdrive-ENG(ru).pdf


СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Автомийки, де зниження шуму �
утримання води / пара
забезпечується моделлю
DynamicRoll Wash

Промислов� холодильн�
установки, де п�дтримується
температура в�д +2 ° до -18° С.

Ворота оснащен� сендв�ч полотном,

що складається з: полотна ПВХ /

сп�неного пол�етилену / полотна
ПВХ, модель - DynamicRoll Frigo-1

постачальник промислових вор�т
TGI-GROUP.COM.UA

Промислов� холодильн�
установки, де п�дтримується
температура в д�апазон� в�д -35 ° до
+35° С. Оснащен� двома
розд�леними ПВХ полотнами, що
створюють �зольовану пов�тряну
камеру, модель - DynamicRoll Frigo-2



П�дприємства роздр�бної торг�вл�,
для яких потр�бн� безпечн� �
високошвидк�сн� р�шення для
захисту як персоналу, так � людей в
ц�лому, проблема, яку можна
вир�шити за допомогою модел�
DynamicRoll Supermarket

Будь-яка галузь / сектор, що
вимагає ретельного под�лу р�зних
зон, зниження р�вня шуму,

безпечних � швидких транспортних
операц�й, все це забезпечується
моделлю DynamicRoll Classic

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
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1. Електроприв�д
2. Вал
3. Короб валу
4. Полотно вор�т
5. Вставка прозора (в�кно)

6. Направляюч� для руху
полотна
7. Кришка вертикальної
направляючої
8. Нижня кромка полотна
9. Фотоелементи
10. Ст�йка б�чна
11. Блок управл�ння
12. Противага

КОНСТРУКЦІЯ ТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не прозоре полотно Полотно з нап�вкруглими
в�кнами

Полотно з прозорою
панеллю



КОНТАКТИ

м. Дн�про,

вул. Решетил�вська, 10А
 Телефонуйте:

☎ (068) 611-07-07  

      (099) 77-22-999

ТОВ « ТГІ-ГРУП»

TGI-GROUP.COM.UA

tel:+380686110707
tel:+380997722999

