
Sekční garážová vrata
moderně...



Garážová vrata musí vždy splňovat nároky estetické, stejně jako funkční. Každá vrata charakterizuje jejich 
vzhled, odolnost a bezpečnost. Tyto sekční vrata spojují veškeré tyto atributy důležité pro nejvyšší kom-
fort využití.

Vrata šitá na míru

vždy prvotřidní...



Sekční vrata se otevírají svisle nahoru a tím šetří místo uvnitř, stejně jako před budovou. Na kliento-
vi ponecháváme, zda si zvolí ruční či automatické otevírání. Ruční obsluha je díky hnací hřídeli spolu 
s torzními pružinami vyrovnávacími hmotnost vrat velice snadná. Nicméně použití automatu je 
obzvláště pohodlné, především při nepříznivém počasí.

V naší nabídce se nachází automatizace mnoha renomovaných evropských firem:

Provoz

vždy pohodlně...



Barvy a struktury
Nabízíme přes 200 barev lakování vrat a ekolik desítek 
dřevu podobných dýh. V závislosti na typu panelu také 
strukturu woodgrain (zrnité dřevo), hladké, anebo micro.

Plášť vrat  je  sestavený ze  sekčních panelu tloušťky
40 mm ze žárově pozinkovaných ocelových plechů a ná-
sledně lakovaných nebo potahovaných PVC dýhou. 
Panely  vyplňuje non-freonová polyuretanová pěna. 

Každá vrata jsou vyráběna na individuální žádost klienta
z hlediska velikosti, jak i vybavení. Široká škála žebro-
vání, barev či struktur panelu umožnuje přizpůsobit 
vrata každé budově.

Moderní design

Žebrování

zrnité drevo hladká micro

panel s deskovým
žebrováním

panel s jedním
podélným
žebrováním

panel bez
žebrování

panel s podélným
žebrováním

panel s kazetovým
žebrováním



Chcete-li zatraktivnit vzhled vašich vrat, je možné využít ozdobné prvky vyhotovené z nerez ocele 
(vhodné pro sekční vrata bez rýhování ve strukturách micro, sekční jako pro hladkou strukturu).

Výrazný individualismus 

Dekorace

Vodorovná čára 100 cm (D11)Vodorovná čára 50 cm (D10)

Kruh plný (D21)Kruh prázdný (D20) Čtverec prázdný (D31)

Čtverec plný (D30) Čtverec R (D32)
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Odolnost
- konstrukce vrat je vyhotovena z ocelových žárově pozinkovaných částí chránících 
vrata před korozí. Hřídel s torzními pružinami zajištuje odolnost 20 000 cyklů, 
jejich vyvážení umožňuje snadné ruční otevírání vrat. Nabízíme 4 typy vedení 
umožňující instalaci vrat do novostaveb, stejně jako do starších budov.

Bezpečnost
- vrata jsou vybavena ochranou před samovolným spuštěním pro případ prasknutí 
pružiny. Panely jsou složené způsobem znemožňujícím zdrcení prstu. Každý auto-
mat je vybaven vypínačem pro přetížení, který objeví přítomnost překážky a tímto 
znemožňuje zdrcení prstu. Automatická vrata je možné dovybavit fotobuňkou 
nebo kontakní lištou, která snižuje riziko úrazu.

Tepelná izolace
- systém trvalých těsnění podél celého obvodu vrat je složen z horního, bočního
a mezisekčního těsnění. Kromě toho spodní těsnění je skryté v dolním panelu, což 
zajištuje přitlačení ke podlaze, čímž zajistí dostatečnou těsnost. Panely vyplněné  
polyuretanovou pěnou nejen zabraňují tepelným ztrátám z garáže, ale také úcinne 
zabraňují .

Osvědčení
- sekční garážová vrata splňují požadavky evropských norem. Autorizace potvrzuje 
splnění těchto norem.

Výhody sekčních vrat
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