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01. Wstęp

01.2 Informacje o przeznaczeniu

Witamy w

Produkty dostarczane przez firmę ZALU przeznaczone są do instalowania w obrębie ogrodzeń terenów zewnętrznych i wjazdów w posesjach prywatnych oraz
obiektach komercyjnych i przemysłowych. Bramy przesuwne oraz skrzydłowe posiadają konstrukcję oraz wyposażenie umożliwiające instalację siłowników oraz
automatyki. Furtki standardowo wyposażone są w elektrozaczep oraz zamek.

Jesteśmy polskim producentem modułowych systemów aluminiowych, które pozwalają na realizację najwyższej jakości elementów architektury ogrodowej: przęseł
ogrodzeniowych, bram przesuwnych, bram skrzydłowych, furtek oraz zadaszeń śmietnikowych. Wszystkie produkty marki ZALU wykonane są z aluminium
malowanego proszkowo, co gwarantuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz unikalną estetykę.

Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych obciążeń na instalowanych wyrobach. W szczególności zabrania się: “jeździć” dzieciom na bramach przesuwnych,
odśnieżać podjazdu skrzydłami bram uchylnych oraz przechodzenia “przez płot” w obrębie przęseł ogrodzeniowych. Uszkodzenia powstałe z tego powodu nie są
objęte gwarancją.

Zespół ZALU tworzą inżynierowie, projektanci oraz technolodzy specjalizujący się w obróbce aluminium. Każdy projekt wspiera dział techniczno-handlowy, który
troszczy się o sprawny przepływ informacji oraz dba o równowagę pomiędzy technologią a biznesem. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem, koncentrując się na
satysfakcji Klienta.

Produkty marki ZALU powinny być montowane przez doświadczonych Instalatorów. Informujemy, iż samodzielny montaż nie podlega gwarancji i może skutkować
nieprawidłowym funkcjonowaniem produktów.

Oddajemy do Waszych rąk katalog techniczny, mając nadzieję, że będzie on dla Was wsparciem podczas prac montażowych oraz kontaktów z Klientami.
Obiecujemy wsparcie i fachowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Jako producent gwarantujemy jakość, która zapewni Wam i waszym Klientom

#SpokójNaLata
01.1 Informacje ogólne
Niniejszy katalog techniczny zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego montażu oraz eksploatacji wyrobów marki ZALU. Jest przeznaczony dla doświadczonych
Dystrybutorów oraz doświadczonych Instalatorów i nie stanowi materiału szkoleniowego ani ulotki instalacyjnej dla “monterów-amatorów”. Produkty prezentowane
w katalogu nie są przeznaczone do samodzielnego montażu przez Klienta. W przypadku pytań dotyczących produktów oraz montażu prosimy o kontakt z biurem
techniczno-handlowym producenta.

01.3 Stosowane materiały
Aluminium to materiał idealny - wytrzymały, trwały a przy tym ekologiczny. Materiał jest niezwykle plastyczny co pozwala formować prawie każdy kształt.
Profile stosowane w systemie ZALU powstają w wyniku podgrzania wlewka aluminium do 500°C i przetłoczenia go przez matrycę w porządanym kształcie.
Akcesoria aluminiowe stanowiące wyposażenie systemu wykonujemy również z aluminium, konkretnie z odlewów oraz blach poddając je stosownej obróbce
na maszynach sterowanych numerycznie oraz laserach światłowodowych.
Farby proszkowe - pozwalające spersonalizować produkty w zakresie designu oczekiwanego przez konkretnego Klienta oraz uzyskać wysoką estetykę
produktu finalnego. Malowanie proszkowe profili oraz akcesoriów aluminiowych odbywa się za pomocą elektrostatycznego urządzenia natryskowego, gdzie
farba proszkowa jest nanoszona na powlekane części, które następnie są wypalane w temperaturze od 150 do 200°C, w wyniku czego następuje jej
stopienie i usieciowanie. Malując produkty ZALU stosujemy farby proszkowe renomowanych producentów: TIGER Coatings, IGP Pulvertechnik oraz Axalta.
Stal nierdzewna - wszystkie elementy złączne (śruby, nakrętki, kotwy, itp.) oraz wyposażenie dodatkowe wykonujemy z wysokiej jakości stali.

Montaż produktów prezentowanych w katalogu musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad BHP związanych z pracami przy użyciu elektronarzędzi oraz
narzędzi mechanicznych. Producent nie dopuszcza żadnych przeróbek ani modyfikacji produktów podczas ich montażu.
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02.

Produkty

SK100

SK80

SM60

SM30

Słupek konstrukcyjny SK100
Wymiary zewnętrzne: 100x100
Waga: 5,17kg/mb

Słupek konstrukcyjny SK80
Wymiary zewnętrzne: 80x80
Waga: 3,45kg/mb

Słupek murowy SM60
Wymiary zewnętrzne: 60x40
Waga: 1,671kg/mb

Słupek murowy SM30
Wymiary zewnętrzne: 30x40
Waga: 0,875kg/mb

ROOF100 / ROOF80

SMIG100 / SMIG80

ROOF60

W30

Daszek zamykający 100x100 / 80x80

Konsola montażowa
- SMIG100 - fi 50 / L750mm
- SMIG80 - fi 35 / L750mm

Daszek zamykający 60x40x4

Maskownica / dystans W30

02.1 Słupki
Rodzaje i budowa słupków oraz ich zastosowanie
Systemowe słupki ZALU klasyfikujemy ze względu na ich zastosowanie jako: Słupki Konstrukcyjne “SK” oraz Słupki Murowe “SM”. Pierwsze z nich stanowią
konstrukcję nośną dla przęseł i nie wymagają żadnych dodatkowych elementów do zamontowania przęsła. Drugie zaś pozwalają na montaż przęsła w przypadku kiedy
ogrodzenie posiada elementy murowane lub stalowe, gdzie to właśnie słupek murowany lub stalowy stanowi konstrukcję nośną do której będzie zamocowane przęsło.
Słupki konstrukcyjne znajdują również zastosowanie jako: słupy i belki nośne w zadaszeniach śmietników, słupy najazdowe i prowadzące w przypadku bram
przesuwnych oraz słupy nośne dla furtek i bram skrzydłowych.
Słupki SK w przekroju zbudowane są z rdzenia głównego okrągło-kwadratowego z kanałami gwintowymi oraz czterech gniazd - po jednym na każdej ściance. Rdzeń
główny oraz kanały gwintowe gwarantują wiele możliwości montażu samego słupka oraz jego wyposażenia. Słupki SM w przekroju przypominają literę H i w zależności
od modelu zbudowane są z dwóch lub czterech kanałów gwintowych oraz jednego lub dwóch gniazd. Gniazda na ściankach zewnętrznych pozwalają na montaż profili
wypełniających przęsła, które dystansowane są poprzez wsuwanie profila W30 w specjalnie ukształtowane rowki gniazd. Kanały gwitnowe pozwalają na dokręcanie
wyposażenia takiego jak daszki zamykające profil czy stopę montażową.
Wspomniany wyżej profil W30 - nazywany popularnie “wsuwką” - pełni rolę dystansu pomiędzy profilami wypełnień ale również rolę maskownicy gniazd, które w
konkretnym układzie pozostaną niewykorzystane.

Wyposażenie opcjonalne słupków

STP100 / STP 80

ROOF30

Stopa montażowa 180x180 / 160x160

Daszek zamykający 30x40x4

Słupki SK oraz SM mogą zostać wyposażone w daszki zamykające tzw. ROOFy. Słupki konstrukcyjne możemy wyposażyć w stopy mocujące tzw. STPy, umożliwiające
przykręcenie słupka do istniejącego fundamentu. Zarówno ROOFy jaki STPy w komplecie wyposażone są w elementy złączne pozwalające na ich montaż w słupku.
Słupki konstrukcyjne mogą być montowane poprzez nasunięcie na uprzednio zabetonowany element nazywany SMIGiem co pozwala na tzw. niewidoczny montaż.

Formularz zamówienia słupków
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D40

D70

D110

D150

Deska dwustronna D40
Wymiary zewnętrzne: 40x20
Waga: 0,67kg/mb
gładki / ryflowany / gładki / wpust

Deska dwustronna D70
Wymiary zewnętrzne: 78x20
Waga: 1,13kg/mb
gładki / ryflowany / pióro / wpust

Deska dwustronna D110
Wymiary zewnętrzne: 118x20
Waga: 1,46kg/mb
gładki / ryflowany / pióro / wpust

Deska dwustronna D150
Wymiary zewnętrzne: 158x20
Waga: 1,79kg/mb
gładki / ryflowany / pióro / wpust

D190

DP50

DP100

DP150

Deska dwustronna D190
Wymiary zewnętrzne: 198x20
Waga: 2,15kg/mb
gładki / ryflowany / pióro / wpust

Deska obustronnie gładka DP50
Wymiary zewnętrzne: 50x20
Waga: 0,84kg/mb
gładki / gładki / gładki / gładki

Deska obustronnie gładka DP100
Wymiary zewnętrzne: 100x20
Waga: 1,37kg/mb
gładki / gładki / gładki / gładki

02.2 Profile wypełnień - “deski”
“D” - deski dwustronne - profil gładki / ryflowany - pióro-wpust
Deski z oznaczeniem “D” to systemowe profile wypełnień ZALU zaprojektowane jako dwustronne. Z jednej strony profil jest gładki, z drugiej zaś ryflowany. Zabieg
ten zwiększa możliwość kombinacji ze stylistyką przęseł, furtek, bram i innych konstrukcji aluminiowych. Dodatkowo profile “D” wyposażono w system piórowpust, co pozwala tworzyć pełne ściany zapewniając współpracę profili, co przekłada się na brak efektu “klawiszowania” w konstrukcji.
System oferuje następujące profile:
- D40 - profil o wysokości 40mm - od dołu posiada wpust co czyni go profilem zamykającym ścianę - nośny - gładki / ryflowany
- D70 - profil o wysokości rzeczywistej 78mm (8mm to wysokość pióra) - nośny - pióro-wpust - gładki / ryflowany
- D110 - profil o wysokości rzeczywistej 118mm (8mm to wysokość pióra) - nośny - pióro-wpust - gładki / ryflowany
- D150 - profil o wysokości rzeczywistej 158mm (8mm to wysokość pióra) - nośny - pióro-wpust - gładki / ryflowany
- D190 - profil o wysokości rzeczywistej 198mm (8mm to wysokość pióra) - nośny - pióro-wpust - gładki / ryflowany
Deski “D” wyposażone są w kanały gwintowe co czyni je profilami nośnymi dzięki czemu mogą stanowić wypełnienie dla bram przesuwnych, bram skrzydłowych
oraz furtek.

“DP” - deski obustronnie gładkie
Deski z oznaczeniem “DP” to systemowe profile wypełnień ZALU, które zaprojektowano jako obustronnie gładkie. Profile są gładkie również od góry i dołu tzn. nie
posiadają systemu pióro-wpust.
System oferuje nastepujące deski:
- DP50 - profil o wysokości 50mm - nośny - gładki / gładki
- DP100 - profil o wysokości 100mm - nośny - gładki / gładki
- DP150 - profil o wysokości 150mm - nośny - gładki / gładki
Deski “DP” wyposażone są w kanały gwintowe, co czyni je profilami nośnymi, co oznacza, że mogą stanowić wypełnienie dla bram przesuwnych, bram
skrzydłowych oraz furtek.

Deska obustronnie gładka DP150
Wymiary zewnętrzne: 150x20
Waga: 1,78kg/mb
gładki / gładki / gładki / gładki
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Przęsło systemowe

Przęsło RIO
3
1

02.3 Przęsła
Budowa i rodzaje przęseł

2

2

W ofercie ZALU można wyróżnić dwa rodzaje przęseł: modułowe przęsła systemowe oraz tzw. przęsła RIO. Modułowe przęsła systemowe składają sie z profili
wypełnień tzw. “desek” oraz dystansów tzw. “wsuwek W30”, które umieszczone w gniazdach słupków konstrukcyjnych lub murowych tworzą przestrzenny układ
przęsła. Taka konstrukcja pozwala na ogromnąswobodę w kształtowaniu designu przęseł poprzez stosowanie różnych profili wypełnień oraz różnych przerw
pomiędzy nimi.
Przęsła modułowe na miejsce wbudowania trafiają w częściach (profile wypełnień + dystanse). Fianlny montaż odbywa się dopiero po poprawnym zamontowaniu
słupków konstrukcyjnych i/lub murowych, które zamawiane są oddzielnie w zależności od usytuowania konkretnego przęsła.
UWAGA: komplet przęsła nie zawiera słupków (SK, SM), które zamawiane są oddzielnie.
Przęsła RIO to konstrukcje przypominające swoim wyglądem “grzebień”. Pionowe profile są trwale zamontowane w specjalnym profilu bazowym, co w całości
tworzy pakiet przęsła, który jest następnie przykręcany do fundamentu. Długość pakietu przęsła RIO jest uzależniona od zastosowanych profili pionowych oraz
odstępów między nimi. Pakiety dostarczne są w standardowych odcinkach i należy je skracać w zależności od uwarunkowań na budowie.

1

Warunki techniczne
- minimalna długość przęsła (mierzona w świetle otworu) - 400mm
- optymalna długość przęsła (mierzona w świetle otworu) - 2300mm
- maksymalna długość przęsła (mierzona w świetle otworu) - 7000mm
UWAGA: dla przęseł dłuższych niż 2300mm należy stosować pionowy profil usztywniający, zapewniający współpracę desek
UWAGA: dla przęseł dłuższych niż 3000mm należy stosować cofnięty słupek wsporczy dla desek

Legenda:

Legenda:

1 - wypełnienie przęsła zgodnie z wybranym wzorem/modelem
2 - W30 dystanse

1 - fundament
2 - pakiet RIO - profil 50x50x2 przerwa 60mm
3 - zaślepki z tworzywa sztucznego

- przęsła RIO - dostarczane w odcinkach zbliżonych do 1mb - brak ograniczeń w długość przęsła
- przęsła RIO - maksymalna wysokość przęsła - 1950mm

Formularz zamówienia przęseł
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Furtka - widok od strony posesji
5

6

Legenda:

02.4 Furtki

1 - zawiasy ze stali nierdzewnej; tuleja wklejana z gwintem
wewnętrznym do słupków murowanych; płytka przykręcana
wkrętami do słupków aluminiowych oraz stalowych
2 - wypełnienie furtki zgodnie z wybranym wzorem/
modelem
3 - aluminiowy pochwyt tzw. antaba lub klamka
4 - zamek z wkładką
5 - aluminiowa maskownica strefy zawiasów
6 - aluminiowa maskownica strefy elektrozaczepu i zamka
ze zintegrowaną uszczelką wygłuszającą zamykanie
7 - gniazdo elektrozaczepu wraz z elektrozaczepem

Budowa i wyposażenie furtek ZALU

4

Furtki aluminiowe marki ZALU produkujemy w technologii bezspoinowej tzn. bez wykonywania spoin spawalniczych. Zastosowanie modułowej budowy furtki pozwala na
dowolne kształtowanie designu konstrukcji poruszając się w zakresie standardowych “desek”. Na konstrukcję furtki ZALU składają się profile SM do których za pomocą
śrub ze stali nierdzewnej dokręcone są “deski” nośne wypełnień. Taka konstrukcja gwarantuje sztywność i niezawodność. Brak spawania eliminuje punktowe
przykładanie wysokiej temperatury co w efekcie przekłada się na prostą konstrukcję bez odkształceń termicznych. Dodatkową zaletą budowy modułowej jest możliwość
wymiany pojedynczego elementu w przypadku jego uszkodzenia bez konieczności wymiany całej furtki.
Wysposażenie standardowe furtek:
- bardzo estetyczne i trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej, które posiadają dużą możliwość regulacji
- zamek oraz kaseta elektrozaczepu wraz z elektrozaczepem i zintegrowaną uszczelką eliminującą uszkodzenia przy zamykaniu
- aluminiowy pochwyt/antaba lub klamka
- aluminiowe maskownice strefy elektrozaczepu oraz zawiasów
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2
1
3

UWAGA: komplet furtki nie zawiera słupków SK, które zamawiane są oddzielnie; furtka standardowo przeznaczona jest do montażu na słupkach murowanych/
betonowych.

Kierunek otwierania - widok od wewnątrz

Warunki techniczne
- maksymalna szerokość furtki (mierzona w świetle otworu) - 2300mm
- optymalna szerokość furtki (mierzona w świetle otworu) - 1100mm
- zalecana wysokość elektrozaczepu (mierzona od dołu furtki) - 1000mm
- furtki produkowane jako lewe / prawe, otwierane do wewnątrz / na zewnątrz

Formularz zamówienia furtki

LEWA OD WEWNĄTRZ (LW)

PRAWA OD WEWNĄTRZ (PW)
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Brama skrzydłowa - widok od strony posesji
6
3

02.5 Bramy skrzydłowe
Budowa i wyposażenie bram skrzydłowych ZALU
Bramy skrzyłowe ZALU produkujemy w technologii bezspoinowej tzn. bez wykonywania spoin spawalniczych. Zastosowanie modułowej budowy bram pozwala na
dowolne kształtowanie designu konstrukcji poruszając się w zakresie standardowych “desek”. Konstrukcja bramy uchylnej składa się z dwóch skrzydeł
zbudowanych z profil SM do których za pomocą śrub ze stali nierdzewnej dokręcone są “deski” nośne wypełnień. Podobnie jak w furtkach brak spawania
skutkuje brakiem punktowego przykładania wysokiej temperatury co w efekcie przekłada się na prostą konstrukcję bez odkształceń terminczych. Oba
skrzydła bramy uchylnej wyposażone są w profil “T” na domyku, który dzięki zintegrowanej uszczelce gwarantuje bezproblemową eksploatację.

2
4
1

Wyposażenie standardowe bram skrzydłowych:
- bardzo estetyczne i trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej, które posiadają dużą możliwość regulacji
- rygiel dolny z zamkiem pozwalający na zablokowanie bramy w pozycji zamkniętej
- bazę rygla do zamontowania na podjeździe
- aluminiowe wzmocnienie pod ramiona siłownika
- aluminiowe maskownice strefy zawiasów

UWAGA: komplet bramy skrzydłowej nie zawiera słupków SK, które zamawiane są oddzielnie; brama skrzydłowa standardowo przeznaczona jest do montażu na
słupkach murowanych/betonowych.

Warunki techniczne
- maksymalna szerokość bramy skrzydłowej (mierzona w świetle otworu) - 5000mm
- bramy skrzydłowe produkowane są jako otwierane do wewnątrz / na zewnątrz

7

5

Legenda:
1 - zawiasy ze stali nierdzewnej; tuleja wklejana z gwintem wewnętrznym do słupków murowanych; płytka przykręcana wkrętami
do słupków aluminiowych oraz stalowych
2 - wypełnienie bramy skrzydłowej zgodnie z wybranym wzorem/modelem
3 - teowniki stanowiące opór dla zamkniętych skrzydeł; zintegrowana uszczelka ochronna; teownik na jednym skrzydle dłuższy
4 - KMRS - aluminiowa konsola montażowa ramienia siłownika; montaż na 8x nit do 2x deska
5 - stoper do bramy skrzydłowej
6 - aluminiowa maskownica strefy zawiasów
7 - opcjonalny zamykany rygiel dolny KEYDROP + gniazdo dolne

Formularz zamówienia bramy skrzydłowej
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Brama przesuwna - widok od strony posesji
Legenda:
1 - UJBP1000 lub UJBP1350 układ jezdny ze
zintegrowaną półką automatu; długość dobierana
w zależności od długości bramy
2 - SBP110 - aluminiowa szyna bramy przesuwnej
+ poliamidowe listwy zębate z rdzeniem stalowym
+ maskownicea przednia oraz tylna
3 - rolka najazdowa ukryta w SBP110 - poliamid /
aluminium / stal nierdzewna
4 - wypełnienie bramy przesuwnej zgodnie z
wybranym wzorem/modelem
5 - odciąg bramy - opcjonalnie regulowany odciąg
bramy przesuwnej
6 - uchwyt rolki prowadzącej wraz z poliamidową
rolką prowadzącą
7 - uchwyt najazdu ze zintegrowanym gniazdem
dolnym oraz górnym

02.6 Bramy przesuwne
Budowa i wyposażenie bram przesuwnych ZALU
Bramy przesuwne ZALU podobnie jak pozostałe produkty wykonujemy w technologii bezspoinowej. Konstrukcja bramy przesuwnej składa się z szyny bramy SBP110,
przytwierdzonych do niej dwóch profili SK do których za pomocą śrub ze stali nierdzewnej dokręcone są “deski” nośne wypełnień. Deski usztywnione są pionowym
profilem SM a od góry brama zamknięta jest duo-ceownikiem, który stanowi tor dla rolki prowadzącej a finalnie przechodzi w regulowany odciąg przeciwwagi.
Całość stanowi sztywną i wytrzymałą konstrukcję.
Wysposażenie standardowe bram przesuwnych:
- stabilny aluminiowy układ jezdny wyposażony w łożyskowane rolki poliamidowe oraz półkę siłownika
- rolkę najazdową zamontowaną w szynie bramy SBP110
- regulowany odciąg - pozwalający na płynne poziomowanie bramy
- aluminiowy uchwyt rolki prowadzącej wraz z łożyskowaną rolką poliamidową
- aluminiowy uchwyt najazdowy wyposażony w gniazdo dolne oraz górne
- przygotowanie pod automat - poliamidowe listwy zębate z rdzeniem stalowym

UWAGA: komplet bramy przesuwnej nie zawiera słupków SK, które zamawiane są oddzielnie; brama przesuwna standardowo przeznaczona jest do montażu przy
słupkach murowanych / betonowych.

Kierunek otwierania - widok od strony ulicy
Warunki techniczne
- maksymalna szerokość bramy przesuwnej (mierzona w świetle otworu) - 5000mm
- całkowita długość bramy wraz z przeciwwagą to około 1,4 x szerokość bramy przesuwnej (mierzona w świetle otworu)
- bramy przesuwne produkowane są jako lewe / prawe

Formularz zamówienia bramy przesuwnej

PRAWA
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Zadaszenie śmietnika - widok od strony ulicy

02.7 Zadaszenia śmietników
Budowa i wyposażenie zadaszeń śmietników ZALU
Konstrukcja zadaszeń śmietników ZALU wykonana jest jako skręcana z systemowych profili nośnych. Poszczególne elementy łączone są ze sobą za pomocą
aluminiowych akcesoriów oraz śrub ze stali nierdzewnej. Słupy konstrukcji zakończone są elementami STP dzięki czemu konstrukcja może zostać zakotwiona w
murowanym wygrodzeniu śmietnika. Konstrukcja posiada niewielki spadek jednostronny dzięki czemu idealnie wpisuje się w nowoczesne trendy designu.
Wysposażenie standardowe zadaszenia śmietnikowego:
- pokrycie z 2mm blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo
- kwadratowa rynna z aluminium
- okrągła rura spustowa - prosta / mimośrodowa
UWAGA: zadaszenia śmietników przeznaczone są do instalowania na murowanych wygrodzeniach śmietników; nie przewiduje się montażu konstrukcji bezpośrednio
na fundamencie.

3

Legenda:

2
1

4

5

1 - aluminiowa konstrukcja nośna - skręcana śrubami
ze stali nierdzewnej
2 - pokrycie z blachy aluminiowej 2mm + na
połączeniach blach profile aluminiowe ze
zintegrowanymi uszczelkami EPDM; spadek
jednostronny w kierunku dłuższego boku
3 - aluminiowa rynna z odpływem
4 - aluminiowa rura spustowa; w zależności od długości
okapu - prosta lub z mimośrodowym złączem
kątowym; zlokalizowana po prawo lub lewo patrząc od
ulicy
5 - słupy zakończone stopą STP80 w celu zakotwienia
w murku wygrodzenia śmietnika

Warunki techniczne
- maksymalna szerokość zadaszenia (mierzona po obrysie konstrukcji) - 3500mm
- brak ograniczeń w długości konstrukcji
- maksymalna wysokość słupa zadaszenia - 750mm

Formularz zamówienia zadaszenia
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03. Kolorystyka
Kolory standardowe
Materiałem bazowym produktów ZALU jest aluminium malowane proszkowo. Malując produkty ZALU stosujemy farby proszkowe renomowanych producentów: TIGER
Coatings, IGP Pulvertechnik oraz Axalta. Należy mieć świadomość ogromnej ilości producentów proszków, odcieni kolorystycznych czy struktur finalnych powłok.
Każdy producent farb proszkowych ma swoje własne receptury na podstawie których tworzy swoje własne niepowtarzalne kolory.
Nasze produkty standardowo malujemy w kolorach i strukturach:
- RAL 7016 SM - antracyt / grafit - struktura metalizowana
Kod TIGER: 029/71334; Kod IGP: 591TE70160R10; Kod Axalta: SD031C7701620
- RAL 7016 SNM - antracyt / grafit - struktura niemetalizowana
Kod TIGER: 029/71289; Kod IGP: 591TA70160R10; Kod Axalta: AE03057701620
- RAL 9005 SM - czarny - struktura metalizowana
Kod TIGER: 029/80081; Kod IGP: 581ME91934A3F; Kod Axalta: SD031C4900520
- RAL 9005 SNM - czarny - struktura niemetalizowana
Kod TIGER: 029/80303; Kod IGP: 591TA90050R10; Kod Axalta: AE03054900520
- RAL 9006 SM - srebrny - struktura metalizowana
Kod TIGER: 029/90146; Kod IGP: 591TE90060R10; Kod Axalta: AE03257900620

Kolory niestandardowe
Rozumiejąc potrzeby rynku wychodzimy na przeciw Klientowi dając możliwość malowania w dowolnym kolorze z palety RAL, zawężając wybór do wzorników firm:
TIGER Coatings, IGP Pulvertechnik oraz Axalta. Cena, dostępność oraz minimum produkcyjne jest ustalane indywidualnie.

Zobacz wszystkie realizacje

04. Pomiar
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Montaż

Narzędzia do pomiaru:
-

miara zwijana o długości minimum 5,0m
dalmierz laserowy
poziomica o długości 100cm i 200cm
niwelator
notes z długopisem lub ołówkiem
aparat fotograficzny
tablet graficzny do szkicowania

4
3

2
6

1

Pomiary
Bezbłędny pomiar to warunek konieczny do poprawnego złożenia zamówienia. Pomiarów oraz wizji lokalnej w miejscu inwestycji dokonywać powinna osoba
kompetentna, odpowiednio wyszkolona, o kwalifikacjach wynikających z wiedzy i praktycznego doświadczenia. Jakość pomiaru w ogromnym stopniu przekłada się na
efekt końcowy zarówno estyczny, użytkowy jak i finansowy. Producent nie bierze odpowiedzialności za błędy powstałe na etapie pomiarów. Sugerujemy zastosowanie
tabletów graficznych do obrazowania wyników pomiarów, gdzie na wykonanym zdjęciu bardzo łatwo można zobrazować i zapisać konkretny wymiar. Istotne jest
również wykonanie ogólnego zdjęcia w perspektywie ukazującej całe ogrodzenie. Tak wykonane pomiary pozwolą uniknąć wielkrotnych wizyt na budowie co
bezpośrednio wpłynie na rentowność realizacji. Zwracamy uwagę na konieczność ustalenia szczegółów dotyczacych:
- docelowego poziomu nawierzchnii oraz kierunków jej spadku w obrębie bram i furtek,
- kierunków otwierania bram i furtek.

Montaż
Prace montażowe powinien przeprowadzać Profesjonalny Instalator pod nadzorem osoby kompetentnej tj. odpowiednio przeszkolonej i posiadającej praktyczne
doświadczenie. Montowane produkty powinnny być zastosowane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Ryzyko i wszelkie konsekwencje związane z innym
zastosowaniem są wyłącznie po stronie właściciela wyrobu i powodują utratę gwarancji. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy
nadają się do użytkowania. Wszystkie materiały powinny być w nienaruszonym stanie i odpowiednie do użycia. Zabrania się stosowania dodatkowych elementów
mocujących oraz przerabiania istniejących bez pisemnej zgody ZALU sp. z o.o..

Opis przebiegu pomiaru:
1 - wykonujemy zdjęcie obrazujące całe ogrodzenie lub wykonujemy szkic obrazujący sytuację i lokalizację poszczególnych elementów ogrodzenia. Zapisujemy informację o materiale z jakiego wykonane zostało
ogrodzenie np. kształtki modułowe, beton, cegła klinkierowa czy ręcznie formowana, bloczki betonowe pokryte strukturą itp.. W przypadku kiedy materiał nie posiada odpowiedniej sztywności aby przykręcić do
niego elementy aluminiowe należy przewidzieć zastosowanie odpowiednich dystansów. Sprawdzamy wypoziomowanie słupków względem siebie oraz ich osiowość.
2 - słupki systemowe (konstrukcyjne pośrednie SK oraz murowe SM) - wybieramy sposób montażu słupków pośrednich (betonowanie, STP, SMIG) oraz w zależności od tego co wybieramy podajemy ich długość
oraz określamy ilość wsuwek W30 - maskownic. Długość słupków murowych dobieramy do planowanej wysokości przęseł okreslając jednocześnie sposób montażu do istniejących słupków murowanych lub
stalowych (kotwa, wkręt).
3 - wysokość przęseł podajemy jako rzeczywisty wymiar pomiędzy górną i dolną krawędzią przęsła. Szerokość przęsła co do zasady podajemy w świetle otworu, jedynym wyjątkiem są tutaj przesła systemowe
montowane w słupkach SK - w tym wypadku szerokość określamy jako wymiar między osiamy słupków SK. W przypadku przęseł które z jednej strony mają słupek SM a z drugiej SK - mierzymy wymiar od ściany
murowanej do osi słupka SK.
4 - wysokość furtki podajemy jako rzeczywisty wymiar pomiędzy górną i dolną krawędzią furtki. Szerokość furtki podajemy w świetle otworu. Należy zwrócić uwagę na lokalizację kabla od elektrozaczepu,
okreslić kierunek otwierania furtki oraz lokalizację zawiasów - uwzględniając strukturę materiału np. fugi.
5 - wysokość bramy skrzydłowej podajemy jako rzeczywisty wymiar pomiędzy górną i dolną krawędzią bramy. Szerokość bramy skrzydłowej podajemy w świetle otworu. Należy zwrócić uwagę na lokalizację
kabla od elektrozaczepu, okreslić kierunek otwierania furtki oraz lokalizację zawiasów - uwzględniając strukturę materiału np. fugi.
6 - wysokość bramy przesuwnej podajemy jako rzeczywisty wymiar pomiędzy górną i dolną krawędzią bramy. Szerokość bramy przesuwnej podajemy w świetle otworu. Należy zwrócić uwagę na poziom i wymiary
fundamentu oraz wymiary przestrzeni niezbędnej do otwarcia bramy. Określamy kierunek otwarcia bramy.
UWAGI OGÓLNE:
- należy uwzględnić możliwe różnice poziomów pomiędzy słupkami, dlatego zawsze zalecamy montaż elementów około 30mm poniżej góry słupków murowanych,
- należy uwzględnić spadki nawierzchni w obrębie bram i furtek - tak aby w całym zakresie pracy bram i furtek nie wystąpiła kolizja elementów z nawierzchnią.
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Montaż

Narzędzia niezbędne do montażu:
- miara zwijana o długości minimum 5,0m
- ołówek do zaznaczania
- poziomica o długości 100cm i 200cm
- wiertarka
- odkurzacz przemysłowy
- wkrętarka
- kluczyk nasadowy do wkrętarki 8, 10, 13

-

wiertła do betonu fi8, fi10, fi12, fi22, fi25
wiertła do stali fi5, fi8, fi10
klucze płaskie 13, 24
klucze imbusowe 4, 5, 6
klucze nasadowe 8, 13, 22
pistolet do kotwy chemicznej
nitownica z główką pod nit 4,8

12
13

10
11
8

14

7
6

9
5
Legenda:

Wideo instrukcje montażu

5 - słupki zalewane w betonie - wideo ZALU-M5
6 - słupki SK + SMIG - wideo ZALU-M6
7 - słupki SK + STP - wideo ZALU-M7
8 - słupki SM - wideo ZALU-M8
9 - układ jezdny bramy przesuwnej - wideo ZALU-M9
10 - uchwyt rolki prowadzącej - wideo ZALU-M10
11 - uchwyt najazdowy - wideo ZALU-M11
12 - zawiasy i maskownice - wideo ZALU-M12
13 - kaseta elektrozaczepu z maskownicą - wideo ZALU-M13
14 - uchwyt montażowy siłownika do bramy uchylnej - wideo ZALU-M14
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05. Transport
Przechowywanie
05.1 Pakowanie
Szeroki asortyment produktów ZALU oraz możliwość dowolnej konfiguracji wymiarowej determinuje mnogość rozwiązań stosowanych w pakowaniu
finalnych wyrobów. Dopuszcza się dostarczanie produktów o dużych wymiarach zewnętrznych bez ich opakowania. Wszystkie elementy należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Jeżeli bazę opakowania stanowi paleta, należy zabezpieczyć wszystkie punkty styku palety z produktem oraz jeśli
to możliwe całość zabezpieczyć folią stretch. Opakowanie zbiorcze każdorazowo posiada etykietę z numerem zamówienia, adresem dostawy oraz danymi
osoby do kontaktu w sprawie dostawy.

05.2 Transport
Transport produktów powinien się odbywać w fabrycznie przygotowanych opakowaniach, podzielonych w taki sposób aby stanowiły zwartą całość. Nie
dopuszczalne jest demontowanie jakichkolwiek elementów. Sposób załadunku, umocowania podparcia i wzajemne powiązanie powinny skutecznie
zabezpieczać elementy przed przesunięciem i uszkodzeniem. Montaż pasów transportowych powinien być prowadzony tak, aby elementy nie uległy
uszkodzeniu, porysowaniu czy zniekształceniu.

05.3 Przechowywanie
Niezwłocznie po dostawie odbiorca powinien skontrolować zawartość przesyłki odnośnie zgodności z zamówieniem, sprawdzić czy produkty nie zostały uszkodzone w
czasie transportu i składowania. Przesyłka powinna być ustawiona na twardym podłożu, zabezpieczona przed kontaktem z ziemią oraz zabezpieczona przed
wpływami atmosferycznymi.

Zobacz wszystkie realizacje
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06. Gwarancja
Konserwacja
06.1 Gwarancja

Reklamacja
Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane w formie pisemnej bądź elektronicznej i złożone w miejscu zakupu produktu. Reklamacja nie stanowi powodu do
wstrzymania płatności za produkt. Towar nieopłacony nie podlega gwarancji. Odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji ograniczona jest do wartości
zakupionego towaru. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w majątku zgłaszającego inne niż produkt, którego dotyczy zgłoszona reklamacja.
Zgłoszenia reklamacyjne powinny być składane przed zamontowaniem wyrobów. Producent nie będzie zobowiązany do poniesienia kosztów demontażu i ponownego
montażu wyrobu w obiekcie, o ile w celu usunięcia wady konieczne będzie jego zdemontowanie.
Termin rozpatrzenia prawidłowo zgłoszonej usterki wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. Wskutek uznania zgłoszenia reklamacyjnego producent zobowiązuje się do:
naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu na nowy (wymieniany element przechodzi na własność producenta) albo obniżenia cenę jego zakupu. Wszelkie
uszkodzenia lub braki wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych w okresie objętych gwarancją będą usuwane w jak najszybszym terminie od daty
pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Warunki gwarancji
ZALU sp. z o.o. jako producent udziela gwarancji na produkty na okres 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem prawidłowego montażu, użytkowania oraz konserwacji.
Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu.

06.2 Konserwacja
Instrukcja kontroli i konserwacji

Gwarancją nie są objęte:
- ruchome części eksploatacyjne, które podlegają naturalnemu zużyciu,
- produkty zamontowane przez osoby niekompetentne / niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
- produkty zamontowane przy temperaturze mniejszej niż 0°C używane niezgodnie z przeznaczeniem,
- produkty, które zostały narażone na kontakt z substancjami agresywnymi lub wystawione na działanie temp. ≤-30°C i ≥50°C,
- produkty uszkodzone w skutek nieprawidłowego magazynowania,
- odbarwienia kolorów powłoki lub elementów wykonanych z tworzyw sztucznych,
- nieznaczne różnice w odcieniach powłok produktów, produkowane w różnych partiach produkcyjnych lub inną technologią,
- działania czynników zewnętrznych takich jak : woda, ogień, kwasy, sole, rozpuszczalniki organiczne, alkohole, eter glikolowy lub chlorowane materiały
węglowodorowe oraz inne substancje działające agresywnie takie jak; cement, wapno, środki ścierające i czyszczące powodujące ubytki materiałowe lub rysy,
- uszkodzenia spowodowane wadliwym działaniem dodatkowego wyposażenia elektronicznego powstałego nie z winy ZALU
- przeróbki konstrukcyjne lub zmiany dokonane przez użytkownika,
- produkty zamontowane bliżej niż 500m od linii brzegowej morza.

Systematyczna kontrola i konserwacja produktów ZALU gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie produktów. Przed każdym sezonem zimowym i zaraz po
nim oraz niezwłocznie po zaobserwowaniu problemów z wyrobami, Właściciel, Instalator lub Sprzedawca powinien przeprowadzać czynności kontrolne i
utrzymaniowe.
Podczas prac kontrolnych i konserwacyjnych należy:
- sprawdzić, czy żaden element wyrobu nie został uszkodzony,
- sprawdzić wszystkie połączenia skręcane, a w razie konieczności dokręcić lub wymienić śruby,
- sprawdzić ewentualne zużycie zawiasów, listw zębatych, gniazd, rolek
- oczyścić łatwo dostępne elementy.
Każdorazowo po przeprowadzeniu czynności kontrolnych i utrzymaniowych sporządzić protokół i przesłać go na adres mailowy serwis@zalu.pl. Regularnie
prowadzone czynności stanowią warunek konieczny do zachowania gwarancji udzielonej przez producenta na produkty marki ZALU.
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07. Konfigurator
on-line
07.1 Wycena i oferta
https://zalu.pl/wycena/
ZALU jako jeden z nielicznych producentów na rynku udostępnia bardzo szybki kalkulator i generator ofert on-line. Intuicyjny interfejs, minimalna ilość danych
wejściowych oraz automatyczne wygenerowanie oferty w formacie PDF oraz przesłanie jej na adres e-mail powoduje, że jest to rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju.
Kalkulator dostępny jest w przeglądarce internetowej na wszystkich urządzeniach tj. telefonie, tablecie czy komputerze.

07.1 Formularz zamówienia
https://zalu.pl/formularz/
W ZALU mamy świadomość jak ważne i czasochłonne jest uzgodnienie wszystkich szczegółów zamówienia. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Partnerów
stworzyliśmy rozwiązanie on-line bazujące na znanym i lubianym kalkulatorze ofert, generujące formularz zamówienia zawierający wszystkie niezbędne informacje
dotyczące zamawianych produktów. Formularz jest dostępny z poziomu przęglądarki internetowej na wszystkich urządzeniach tj. telefonie, tablecie czy komputerze.
Wypełniony formularz wygenerowany jest w postaci pliku PDF, który zostaje wysłany na adres e-mail.

Kontakt
Zalu sp. z o.o.
Osiedle Niewiadów 49
97-225 UJAZD
E-mail: pl.info@zalu.pl
E-mail: serwis@zalu.pl
Tel.: 602 643 086
Tel.: 602 588 300

www.zalu.pl

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Kolory zaprezentowane w publikacji
mogą różnić się w rzeczywistości i należy je traktować wyłącznie poglądowo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe,
tylko za zgodą ZALU.

