
Dvoukřídlá vrata a ocelové dveře
tradičně…



Dvoukřídlá ocelová vrata spojují tradice a modernost. Léta známy způsob otevírání vrat teď se spojuje
s netradičním vzhledem. Dodateční automatické otevírání dvoukřídlých vrat je obzvláště pohodlné, 
především při nepříznivém počasí.
Doporučujeme instalování dvoukřídlých vrat také v budovách, ve kterých technické podmínky nedovolují 
montáž sekčních nebo rolovaných vrat.

Dvoukřídlá vrata nabízíme v verzi garážové (vyplněné panelem z hladké ocele nebo sekčním panelem)
a průmyslové (vyplněné sekčním panelem) v mnoha provedení se širokou nabídkou dodatečného vybavení 
na přání.

Dvoukřídlá ocelová vrata

vždy prvotřídní...



Ocelové profilové dveře doporučujeme k používání jako technické dveře v rodinných a bytových 
domech, garážích, technických místnostech nebo veřejných budovách. Díky využití panelů z hlad-
-ké ocele nebo segmentových panelů dveře jsou vhodným doplňkem vrat, tak segmentových jak 
dvoukřídlých. Dveře dodáváme také s jednotným nebo dvojitým sklem.

Dostupné jsou jedno a dvoukřídlé dveře s horním nebo bočním osvětlením. Kromě toho nabízíme 
mnoho dodatečného vybavení, které zvyšuje komfort obsluhy.

Ocelové profilové dveře

trvale…



Rámy dveří a rámy křídel vrat vyrobeno s ocelových profilů firmy Forster o tloušťce 1,5 mm. Profile jsou 
studené, nemají tepelnou bariéru.

Výplň vrat a dveří tvoří sklo, panele z hladké ocele o tloušťce 2 cm (zinkovaná ocel, natřená s obou stran 
barvou s palety RAL, panel vyplněn polystyrenem) nebo sekční panele o tloušťce 4 cm (ocelový zinkovaný 
plech vyplněn polyuretanovou pěnou).

Pevná konstrukce

Panel RK

Panel RBG Panel RD

Panel RMP

Panel RL

Panel PD

Panel RP



Vrata a dveře nabízíme v mnoha výplních a barvách. Níže jsou uvedené některé z nich.

Moderní design

Ocelové dveře úplně 
prosklené o barvě 
RAL 7032 (panel 
s hladké ocele)

Ocelové dveře vyplněné 
sekčním panelem 
o barvě 
winchester

Ocelové dveře vyplněné 
panelem s hladké ocele 
o barvě RAL 9016

Dvoukřídlá vrata vyplněna sekčním panelem 
s deskovým žebrováním

Dvoukřídlá vrata vyplněna sekčním panelem 
bez žebrování 

Ocelové dveře vyplněné 
sekčním panelem RMP 
vloženým šikmě o barvě 
RAL 9006 a 7016
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TĚSNOST
Ocelová závora montovaná dvoubodově v dvoukřídlých vratech a 3 druhy těsnění 
zaručují těsnost místnosti.

ODOLNOST
Využití ocelových profilů v rámech a ložiskových, svařených závěsů zaručuje odol-
nost vrat a dveří po mnoha léta.

ALTERNATIVA
Dvoukřídlá vrata to alternativa v budovách, ve kterých není možno instalovat 
sekční nebo rolované dveře následkem nesplnění technických požadavků.

Výhody ocelových vrat a dveří

VZHLED
Přes 200 barev z palety RAL a 5 standardních dřevu podobných dýh a mnoho 
struktur a žebrování umožní seřízení dvoukřídlých vrat a dveří k dalším částem 
budovy.


