
Introducere
Dura Print™ este o  tehnologie ultra-modernă de 
imprimare digitală cu cerneală a panelurilor usi̦lor de 
garaj.

• Imprimare a oricărui model, artă grafică sau
fotografie

• Imprimare repetată a unui patern pe paneluri (de
obicei, imitațiile de lemn)

• Imprimare a modelelor standard sau personalizate
•

•

Rezoluție maximă de  142 puncte pe cm (360 dpi) 
Tehnologie patentată cu 3 axe pentru imprimarea 
inclusivă a porțiunilor de îmbinare a panelurilor, 
tehnologie superioară imprimării liniare (2D) ce 
lasă aceste porțiuni neimprimate.

• Lațimea maximă a ușii de 7450 mm

• Înălțimea ușii fără limită de cote în mm
• Imprimare pe majoritatea modelelor de panel
• Imprimare pe panel cu finisaj neted,  woodgrain sau 

stucco
• Paneluri sunt finisate cu un strat fin de lac 

poliuretanic, oferind protecție sporită la zgârieturi 
si UV

• Lac poliuretanic cu finisaj mat
• Durabilitate superioară și volum de intervenții în 

garanție redus in comparație cu panelurile 
prevopsite din oțel. Stratul de lac poliuretanic 
conferă extraprotecție împotriva ruginei  și a 
decolorării.

• 10 ani garanție

Imprimare a 5 modele diferite pe 
aceeași ușă de garaj

Dura Print™ Manual de Coamndă
Imprimare digitală a panourilor usi̦lor de garaj
UȘ A TA, CREATI̦A TA!

KRUŽÍK

Colecții

Dura Print™ constă în 5 colecții 
diferite:

1. Standard: 25 modele imitație de lemn
2. Exclusiv: 63 modele imitație de lemn și 

10 modele speciale
3. UNICO: 10 paterne geometrice
4. NextGen: 10 modele abstracte
5. Individual: modele personalizate, la 

cererea specială a clientului
Inovare continuă a modelelor

• Modele pe paneluri casetate
• Uși tip Carriage (clasicele uși batante din lemn)

• Uși Laterale Imitație de Lemn

Model Oțel Diamant

Model Piatră de Râu



Artă Grafică Vector
Grafica Vector este realizată prin combinarea 
matematică a unor obiecte diferite individuale la o 
rezoluție foarte mare.  Utilizate in mod uzual 
pentru logo-uri, fonturi și artă grafică.
• Ușa cu un model sau același model

repetat
• Rezoluție de pâna la 118 - 142 puncte per

cm (300 - 360 dpi)

• Modele de Grafică Vector pe colecții:
• UNICO: 6, 7, 8 & 9

• NextGen: 4, 5, 8, & 9

• Exclusiv: Abstract cu Cercuri, Flori
de Bujor, Abstract cu Linii

• Modele personalizate
• Paletă de culori pentru majoritatea

modelelor

Grafică Raster
Grafica Raster este compusă din repetarea  
punctelor individuale, sau pixeli .  Fișierele 
grafice cu rezoluție mare necesita 200 – 360 
dpi. Fotografiile in forma lor originală sau 
scanarea acestora sunt folosite în realizarea 
fișierelor de grafică Raster.  Arta grafică poate 
fi transformată in format de grafică raster.
• Ușă completă sau patern repetat

• Patern de 2100 mm lungime repetat
• Rezoluție: 79 - 142 puncte pe cm

(200 - 360 dpi)

• Grafică Raster pe colecții:
• Standard: toate modelele
• Exclusiv: toate modelele exceptând 

Flori de Bujor și Abstract cu Cercuri
• UNICO: 1, 2, 3, 5 & 10

• NextGen: 1, 2, 3, 6, 7 & 10

Modele personalizate

Imaginile pot fi adaptate oricărei 
mărimi a unei uși de garaj, fără a pierde 

din rezoluție

Lemn de Foc
Ușă completă

Model personalizat
Ușă completă

Măslin Negru
Patern repetat

Model personalizat
Ușă completă

Plop Negru
 Ușă completă

Model personalizat
Ușă completă

Abstract cu CercuriUNICO #8 NextGEN #4

Modele personalizate

Panel cu patern repetat orizontal, cu o 
lațime de 2100mm



Modele de panel & Finisaje: Rezidențial

V-Profil CasetatDrept Cu dungi/
Cu nervuri

Cu 1 dungă

Durabilitate superioară
• Pe durata procesului de manufacturare, panelurile 

suportă mai multe transformări precum dilatare, 
încrețire sau ștanțare, procese ce pot crea crăpături 
și micro-pori in stratul de vopsea. Acestea atrag 
automat posibile intervenții în garanție.

• Lacul Dura Print etanșeizează crăpăturile și micro-
porii din vopsea, conferind o rezistență crescută la 
zgârieturi si decolorare.

• 10 ani garanție
• 5 ani garanție in medii saline

Woodgrain Stucco

Modele de panel & Finisaje: Industrial

• Drept: neted
• Cu dungi (Nervuri): neted, woodgrain

și stucco

• Cu 1 dungă: neted și woodgrain

• V-Profil: cu 8, 10 și 16 mm distanță
• Casetat: woodgrain

Culori Panel: Rezidențial
• Majoritatea modelelor sunt 

imprimate pe întregul exterior al 
panelului

• Ideal, panelurile albe sunt imprimate
• Unele modele pot fi imprimate 

pațial, lasând culoarea originală a 
panelului ca fundal

• Culoarea originală a panelurilor este 
specificată, pentru fiecare model, la 
secțiunea "Selecție Culori"*

• Cu dungi (Nervuri): stucco

Culori Panel: Industrial

• Majoritatea modelelor sunt 
imprimate pe intregul exterior al 
panelului

• Ideal, panelurile albe sunt imprimate
• Unele modele pot fi imprimate 

parțial, lăsând culoarea originală a 
panelului ca fundal

• Mai multe culori exterioare 
disponibile*

*Vezi"Dura Print Referință Panel" detalii 
tehnice pentru informații suplimentare

Imprimarea Interiorului panelurilor
•

•

Interiorul panelurilor poate fi 
imprimat, la aceleași costuri de 
imprimare ale imprimării exteriorului. 
Capacele laterale, balamalele sau alte 
elemente de feronerie nu pot fi 
imprimate

• Uși Rezidențiale sau Industriale
Finisaj lăcuit

• Lacul poliuretanic de grad auto 
finisează exteriorul panelului 
după imprimare

• Lacul are finisaj mat

Model imprimat pe panel de culoare 
albă la exterior



Modele pe Panou Casetat
Noul concept Dura Print™ creaza iluzia optică a panelurilo casetate.  Orice model din colecțiile  Standard sau 
Exclusiv poate fi utilizat.  Fiecare element al modelului imită perfect aspectul unei uși din lemn natural, inclusiv 
paternul individual de woodgrain. De la o distanță de 2 – 3 metri, este aproape imposibil de sesizat că panelul 
este neted. Sunt comercializate ca și modele personalizate.

Brad

Imprimare a unui panel cu casete virtuale Dura Print™, in linia de producție



Modele Uși de Garaj tip Carriage
Noul concept Dura Print™ crează modele de Uși de Garaj tip Carriage virtuale.  Ușile tip Carriage se aseamănă 
cu clasicele uși batante din lemn. Orice model de imitație de lemn din colecțiile  Standard sau Exclusiv poate fi 
ales.  Fiecare element al modelului imită perfect aspectul unei uși din lemn natural, cu un patern diferit al 
lemnului în funcție de direcția fibrei.  De la o distanță de 2 – 3 metri, este aproape imposibil de sesizat că 
panelul este neted. Sunt comercializate ca și modele personalizate.

Detalii de patern, balamale și ornament din metal 

Modele Uși de Garaj Raze de Soare
Noul concept Dura Print™ crează modele de Uși de garaj tip Raze de Soare virtuale. Orice model de imitație de 
lemn din colecțiile  Standard sau Exclusiv poate fi ales.  Fiecare element al modelului imită perfect aspectul 
unei uși din lemn natural, cu un patern diferit în funcție de direcția fibrei. De la o distanță de 2 – 3 metri, este 
aproape imposibil de sesizat că panelul este neted. Sunt comercializate ca și modele personalizate. Multiple 
variații disponibile.

Fotografie a unei uși imprimate

Vedere detaliatăVedere detaliată



Modele de Uși de Garaj Laterale imitație de Lemn
Noul concept Dura Print™ crează modele de Uși de garaj Laterale imitație de Lemn virtuale. Orice 
model de imitație de lemn din colecțiile  Standard sau Exclusiv poate fi ales. De la o distanță de 2 – 3 
metri, este aproape imposibil de sesizat că panelul este neted. Sunt comercializate ca și modele 
personalizate. Multiple variații disponibile.

Stejar Irlandez Sienna Rosso

Brad Brad, vedere detaliată

Exemplu de model personalizat cu text imprimat (pe jumătatea superioară a ușii)



Modele Exclusive

Nuanță StandardNuanță Închisă
Disponibilitate nuanțe - 
închisă, standard sau deschisă 

Nuanță Deschisă

Model panel:

1) Drept neted

Selecție de culoare RAL pentru cele 2 elemente și fundal .
1) Cercuri mari
2) Cercuri mici
3) Fundal

1

2

Model panel:

1) Drept neted
2) V-profil 8 mm

Selecția de Culori RAL pentru 6 elemente din 
model. 2 opțiuni pentru culoarea de fundal:
1) Imprimare pe culoarea originală a panelului (doar RAL 

9010)
2) Selecție de culori RAL pentru fundal

1 2 3

4
5

6

Model de panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) Cu dungi neted  RAL 9010
3) V-profil 8 mm RAL 90109010

Selecție de Culori

Grafică VectorFlori de Bujor - 

Perete din Cărămidă Grafică Raster-

Model Abstract cu Cercuri - Grafică Vector



Modele Exclusiv

Selecție de culori RAL pentru 
linii. 2 opțiuni pentru fundal:
1) Selecție de culori RAL pentru fundal
2) Imprimare pe culoarea originală a 

panelului

Selecție de Culori

Modele de panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010
3) V-profil 10 mm RAL 7016
4) V-profil 10 mm RAL 9006
5) V-profil 10 mm RAL 9007
6) V-profil 16 mm RAL 9006

9010 7016 90079006

Model Abstract cu Linii - Grafică Vector



Selecție de culori RAL pentru cele 2 elemente. 
1) Linii subțiri
2) Linii groase
Sau, selectare de model standard negru cu gri.

Model panel:

1) Drept neted
2) V-profil 8 mm
3) V-profil 10 mm
4) V-profil 16 mm

1

5

1

34

1

2

2

3

4

Selectare de culoare RAL pentru culoarea principală (1) — culorile 
(2), (3) și (4) sunt create la nuanțe mai închise, conform formulei 
standard.
Sau selecție de culori RAL pentru fiecare element al modelului
Liniile standard (5) sunt gri deschis.
Sau selecție de culori RAL pentru linii (5).

5

Model panel:

1) Drept neted

3

1

2

5

4

2

Selecție de culori RAL pentru triunghiuri.
1) Triunghiuri închise spre deschise (partea inferioară spre cea superioară).  Selectare 
culori RAL pentru partea inferioară a ușii. Nuanțarea de crează 
conform formulei standard. 2 opțiuni de fundal:
1) Selecție de culori RAL
2) Imprimare pe culoarea originală a panelului
Sau selectare de model standard pe culoarea gri deschis sau gri închis.

1

Model panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010
3) V-profil 10 mm RAL 7016
4) V-profil 10 mm RAL 9006
5) V-profil 10 mm RAL 9007
6) V-profil 16 mm RAL 9006

9010 7016 90079006

MODELE UNICO
Grafică Vector

Grafică Vector

Grafică Vector



Modele NextGen

Selecție de culori RAL pentru cercuri.  
Sau selecție de cercuri argintii standard. 
3 opțiuni pentru fundal:
1) Fundal standard cu aspect de aluminiu deschis
2) Imprimare pe culoarea originală a panelului (doar RAL 9010)
3) Selecție de culori RAL pentru fundal

Modele panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010

Model panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010

Selecție de culori RAL pentru linii. 
Sau selecție de linii argintii standard. 
3 opțiuni pentru fundal:
1) Fundal standard cu aspect de aluminiu închis
2) Imprimare pe culoarea originală a panelului (doar RAL 9010)
3) Selecție de culori RAL pentru fundal

9010

9010

Selecție de culori RAL  pentru puncte. 2 
opțiuni pentru fundal :
1) Imprimare pe culoarea originală a panelului
2) Selecție de culori RAL pentru fundal

Model panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010
3) V-profil 10 mm RAL 7016
4) V-profil 10 mm RAL 9006
5) V-profil 10 mm RAL 9007
6) V-profil 16 mm RAL 9006

9010 7016 90079006

Grafică Vector

Cercuri în Grafică Vector pe  Fundal în Grafică Raster

Linii în Grafică Vector pe fundal în Grafică Raster



Model panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010
3) V-profil 10 mm RAL 7016
4) V-profil 10 mm RAL 9006
5) V-profil 10 mm RAL 9007
6) V-profil 16 mm RAL 9006

1

2

2) Dungi, nuanță semi-închisă
3) Dungi, nuanță închisă 
Doar 1 opțiune pentru fundal:
1) Imprimare pe culoarea originală a panelului

1

2

Selecție de culori RAL pentru linii și fundal.
1) Linii
2) Fundal

Model panel:

1) Drept neted

3

9010 7016 9007 9006

Model panel și culori:

1) Drept neted RAL 9010
2) V-profil 8 mm RAL 9010

Nici o selectare de culoare pentru cercuri, sunt standard 
gri deschis / argintiu. 2 opțiuni de fundal:

1) Imprimare pe culoarea originală a panelului (doar 
RAL 9010)

2) Selecție de culori RAL pentru fundal
9010

Selecție de culori RAL pentru dungi.  
Dungile pot fi în culori complet diferite.
1)    Dungi, nuanță deschisă               Selectare a poziției si lungimii dungilor :

1) Poziția dungilor pe ușă: stânga sau dreapta
2) % din lungimea ușii imprimată cu dungi : 

20% - 100%

Grafică Vector

Grafică Vector

Grafică Raster



Comandă Modele Personalizate
Comenzile pentru modelele Personalizate necesită o expertiză profesională pentru a obține produsul cerut de 
către client.  Modelele Personalizate beneficiză de prelucrarea gratuită a imaginii pentru prima comandă. 

Grafică Vector
• Rezoluție mare de imprimare pentru orice dimensiune de ușă de garaj 
• Selectarea culorilor este facilă
• Grafica Vector este folosită, de obicei, pentru logo-uri.  Pot fi imprimate logo-uri si embleme ale companiilor. 

Adesea, un singur panel este necesar să fie imprimat – în cazul în care culoarea originală a panelului este 
păstrată ca și fundal.  Astfel, se reduc costurile de imprimare – nu se imprima intreaga ușă.

• Avertisment! Evitați porțiunile extinse pe culori pline – imprimarea digitală poate lăsa umbre sau linii

Artă grafică imprimată pe panelul alb original Artă grafică 
imprimată pe panel 
original  RAL 7016 

Avertisment!
Evitați porțiunile 

extinse pe culori plineGrafică Raster

• Fotografii sau artă grafică Raster
• Culorile sunt cele din fotografia originală sau arta grafică
• Avertisment! Obținerea unei rezoluții minime de 200 DPI (79 puncte pe cm) necesită fișiere originale cu o 

rezoluție foarte mare!

• Fotografii: în general, rezoluția finală de 200 – 360 DPI nu este posibilă datorită dimensiunilor ușii. (Ușa 
este, de fapt, o fotografie supradimensionată.)  Rezoluția minimă este obținută de către echipa grafică  
Dura Print™ prin software sofisticat pentru a imbunătăți calitatea imaginii dorite.

• Artă grafică: o rezoluție mare necesită o muncă de calitate și profesională a graficianului.

Fotografie Cramă: fotografie 
cumpărată on-line de la  
Shutterstock.  Rezoluția inițială de  
<200 DPI a fost prelucrată in 200 
DPI.

Artă grafică Obiecte Spațiale: 
creată de grafician.

Fotografie a unui tablou: fotografie 
a unui tablou cu un aparat de 
fotografiat obișnuit . Fotografia a 
fost prelucrată cu  software pentru 
a îmbunătăți rezoluția.

Fotgrafie Corabie: fotografie 
cumpărată online de la 
Shutterstock.  Rezoluția inițială de  
<200 DPI a fost prelucrată la  200 
DPI.

Artă grafică Mașină de Curse : 
fotografie prelucrată de pe un bilet 
de intrare la Grand Prix, în Monaco.  
Fotografie inițială la o rezoluție 
foarte mică.  

Soluție de aplicare a efectului de 
pictură în ulei, cu software grafic 
special.



Comandă Modele Personalizate
Imitarea unui Element al Casei pe Ușa de Garaj 
• Adesea clientul dorește să imite o parte a locuinței sale pe ușa de garaj.  Exemple:

• Acces auto
• Poartă de acces
• Ușă de intrare
• Cărămida sau Piatra ornamentală a casei

• Avertisment! Pentru a obține produsul final dorit (și pentru a salva timp), vă rugăm urmați instrucțiunile.

• Fotografii:
• Folosiți cel mai bun aparat de fotografiat disponibil – nu telefon mobil!!!
• Folosiți un tripod
• Fotografiați la 90o

• Faceți fotografii repetate ale imaginii dorite
• Înregistrările video pot fi utile
• Folosiți un paletar RAL pentru a determina culorile din obiectul fotografiat. Foarte important!  

(Adesea, în fotografii nu se pot identifica adevăratele culori.)

 Exemplu Poartă de Acces
Clientul a dorit imprimarea porții de acces pe ușa de garaj.

Fotgrafie Poartă Grafică a ușii propuse Ușa finală imprimată

 Exemplu de Ușă Pietonală Laterală 
Clientul a dorit imprimarea modelului ușii de garaj pe ușa pietonală laterală.



Comandă Modele Personalizate
Artă Grafică Vector și Raster Combinate
Arta Grafică Vector și Raster pt fi combinate.  Un procedeu excelent folosit pentru 
publicitate și imprimare a logo-urilor companiilor.

Imitație de Lemn (grafică Raster) pe  fundal 
model Raze de Soare (grafică Vector aplicată)

Fotografie (grafică Raster) pe fundal
 Text (grafică Vector aplicată)

Imitație de Lemn (grafică Raster) 
Text pe fundal (grafică Vector aplicată)

Imitație de Lemn (grafică Raster)  
pe fundal Logo-uri (grafică Vector aplicată)

Grafică Raster Combinată
2 sau mai multe elemente de grafică Raster combinate

Combinație de 5 elemente de grafică Raster 

Grafică Raster model de feronerie pe lemn Grafică Raster model de mânere pe lemn



Geamuri
• Cadrele geamurilor din aluminiu pot fi personalizate, in diferite forme și mărimi.
• Luminatoare din dublu policarbonat.
• Modelul Dura Print™  imprimat pe cadre este identic cu modelul general al ușii.
• Posibilitate de imprimare doar a cadrelor geamurilor pentru ușile standard.

Dura Print™ cadre de geamuri pentru ușile standard




