
Průmyslová sekční vrata
moderne...



Spolehiivost, odolnost a bezpečnost - jsou nejdůležitější atributy průmyslových vrat. Volbou sekčních 
průmyslových vrat frmy Gros volíte nejvyšší kvalitu, která zaručí jistotu pohodlné a bezpečné podmínky 
použití.

Klíč k úspěchu každé investice

vždy praktické...



Otevíráním dveří svisle nahoru u sekčních vrat se šetří místo uvnitř, stejně jako před budovou. Na 
klientovi ponecháváme, zda si zvolí ruční otevírání (řetězová hřídel) či automatické (boční pohon). 
Použití hnací hřídele spolu s torzními pružinami vyrovnávacími hmotnost vrat způsobuje, že ruční 
otevírání vrat je tak velmi snadné. Automaticky ovládaná vrata jsou vybavena azbezpečeními a rá-
diové ovládání umožní její dálkové ovládání.

K výběru nabízíme boční pohony firem GFA Elektromaten a Sommer.

Provoz

vždy pohodlně...



Plášt’ vrat je postavený ze sekčních panelů o tloušt’ce 40 mm, složených z žárově pozinkovaných ocelo-
vých a dále lakovaných plechů. Panely jsou vyplněné non-freonovou polyuretanovou pěnou. Každé vrata 
jsou vyráběna dle objednávky klienta - velikostně i vybavením. Široká škála barev panelů dovoluje doladit 
vrata k dalším součástem budovy. Je možné vybrat si panely také z nabídky garážových vrat.

Struktury a barvy

Na výběr nabízíme více než 200 barev 
lakování vrat. V závislosti na typu 
panelu nabízíme strukturu stucco 
nebo hladká. 

Stabilní konstrukce

Žebrování

stucco hladká

panel
s žebrováním ve tvaru 

V

panel
deskovým žebrováním



Mnoho konfigurací průmyslových vrat umožňuje doladit vrata přímo dle Vašich požadavkům. 
Vrata mohou být plná či prosklená, vybavená servisními dvířky s nízkým či standartním prahem.

Nabídka variant

Konfigurace

Vrata s žebrováním VVrata s deskovým žebrováním

Vrata se servisními dveřmi
a oknem

Vrata s okny Vrata s prosklením

Prosklená vrata Vrata se servisními dveřmi Vrata se servisními dveřmi
ia proskleným panelem
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Odolnost  
- konstrukce vrat je vyhotovena z ocelových žárově pozinkovaných částí chránících 
vrata před korozí. Hrídel s torzními pružinami zajištuje odolnost 25 000 cyklů, 
jejich vyvážení umožčuje snadné otevírání vrat. Nabízíme 9 typu vedení vrat 
přizpůsobených ke konstrukci objektu, snižuje povrchové ztráty povchu.

Bezpečnost
– vrata jsou vybavena ochranou před samovolným spuštěním pro případ prasknutí
pružiny. Proti nepovolaným osobám chrání konzoly protivloupání. Speciální 
kontaktrony znemožňují zapnutí vrat v případě, že jsou otevřeny servisní dveře. 
Automatická vrata je možné dovybavit fotobunkou, kontakní lištou nebo světel-
nou clonou, která snižuje riziko úrazů.

Tepelná izolace
- systém trvalých těsnění podél celého obvodu vrat je složen z horního, bočního
a mezi sekčního těsnění. Kromě toho bilabiální spodní těsnění je skryté v dolním 
panelu, kde zajištuje správné primykání podkladu, čímž zajistí dostatečnou 
těsnost. Panely vyplněné polyuretanovou pěnou nejen zabračují tepelným 
ztrátám z garáže, ale také účinně zaručí zvukotěsnost.

Pozitiva sekčních vrat
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