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SEKČNÍ, GARÁŽOVÁ 
A PRŮMYSLOVÝCH VRATA  

Z KVALITNÍCH KOMPONENTŮSnížené kování s pružinovým systémem vzadu na konci dvojitých horizontálních drah.  
Nadpraží (výška překladu): minimálně 70mm na ruční ovládání, 110mm se stropním 
pohonem.  
Ostění: minimálně 100mm. 
U tohoto typu kování se sníží průjezdná výška otvoru. 
(na ruční ovládání otvor – 100mm, se stropním pohonem otvor – 50mm).

Snížené kování s pružinovým systémem vpředu, které se montuje na nadpraží (dvojitá 
horizontální dráha). 
Nadpraží: minimálně 200mm (na ruční ovládání i se stropním pohonem). 
Ostění: minimálně 100mm.
U tohoto typu kování se sníží průjezdná výška otvoru. 
(na ruční ovládání otvor – 100mm, se stropním pohonem otvor – 50mm).

Snížené kování s tažným pružinovým systémem v bočních stojkách.  
Nadpraží (výška překladu): minimálně 40mm na ruční ovládání, 80mm se stropním 
pohonem
Ostění: minimálně 100mm. 
U tohoto typu kování se sníží průjezdná výška otvoru. 
(na ruční ovládání otvor – 100mm, se   stropním pohonem otvor – 50mm).

Kování s vodorovným vedením vratových panelů. 
Nadpraží (výška překladu): minimálně 100mm na ruční ovládání, 150mm se stropním 
pohonem. 
Ostění: minimálně 70mm. 

Kování jednokřídlých a dvoukřídlých vrat

Standardní kování s  jednoduchou horizontální dráhou a pružinovým systémem vpředu 
(montuje se na nadpraží). 
Nadpraží: minimálně 350mm (na ruční ovládání i se stropním pohonem). 
U tohoto typu kování zůstane průjezdná výška otvoru zachována.

Typ SRR 70

Typ SFR 200

Typ RES 350

Typ EXS 40

Typ RESL

Typ ALU WD. ALU - PD

Typy kování garážových vrat:

BEZ NAŠICH VRAT TO PROSTĚ NEJDE!

Autorizovaný prodejce



Š  – šířka otvoru
V  – výška otvoru
N  – výška nadpraží min. 70 mm (bez pohonu)
SL  – ostění levé min. 100 mm
SP  – ostění pravé min. 100 mm
VZ  – vzdálenost zásuvky od otvoru

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:
-  hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
-  dokončenou rovnou podlahu
-  přívod elektrické energie do zásuvky 230 V, 
 50 Hz, 6 A. 
Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího mate-
riálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.

Příprava stavby pro montáž vrat

PRO KAŽDÝ DŮM NĚCO

polyesterový lak
základní nátěr
galvanické zušlechtění
vysokopevnostní ocel
galvanické zušlechtění
základní reaktivní nátěr
PUR pěna bez freonů

Typy lamel:Průřez sekcí:

HLADKÝ PANEL

LAMELA

STŘEDOVÁ DRÁŽKA

KAZETA

Univerzální tvar těchto sekcí je vhodný 
pro  všechny typy staveb. 
Zvláště vyniká s odstíny dle vzorníku RAL.

Design sekcí určený pro stavbyy v rustikálním 
a oblíbeném alpském stylu.
Ideální pro povrchou úpravu s imitací dřeva.

Velmi oblíbený typ sekcí použitelný  
pro modernizaci starších domů i novostaveb.

Vhodné řešení pro stavby s jednoduchým 
nadčasovým pojetím.

Pro garážová vrata nabízíme osvědčené 
značkové pohony MARANTEC COMFORT 
a BENINCA které jsou známé spolehlivos-
tí, tichým chodem, jednoduchou montáží 
a komfortem ovládání. Velkou předností 
je schopnost měkkého startu i zastavení 
chodu vrat, což je velmi důležité pro tichý 
provoz. Samozřejmostí je patentovaná au-
tomatika okamžitého vypínání, dosednou-
-li vrata na sebenepatrnější nenadálou 
překážku. V případě nouze je zajištěna 
možnost ručního otevření s bezpečnost-
ní pojistkou proti nežádoucímu přístupu 
zvenčí při výpadku elektrické energie.
Pohony nabízíme se třemi druhy vodících 
kolejnic osazených řetězem (SK), nebo ny-
lonovým řemenem (SZ).

Pohony a ovládáníPovrchová úpravy: Dekorační prvky

Imitace dřeva Barvy dle vzorníku RAL Nerezové prvky

Kreativním zákazníkům vycházíme 
vstříc mimo jiné i nabídkou proskle-
ní sekcí dekoračními okny. Akryláto-
vé sklo splňuje požadavky bezpeč-
nosti a zachovává tepelně izolační 
vlastnosti sekcí. 

Montážní komponenty jsou řešeny 
tak, aby splňovaly nejvyšší poža-
davky na funkci a estetiku vrat. úro-
veň. Izolační vlastnosti zabezpečují 
gumové profily integrované do hli-
níkového profilu na horní a spodní 
sekci. Boční neprostupnost zajišťují 
těsnění flexibilně spojené s nosným 
profilem svislé dráhy.

Spojení sekcí je provedeno středo-
vými a stranovými panty, které jsou 
opatřeny nylonovými kolečky se za-
pouzdřenými kuličkovými ložisky. 
Torzní pružina z předpjaté galvanizo-
vané oceli je standardně vybavena 
speciální pojistkou proti přetržení.

Funkční doplňky

Naše dvoukřídlová vrata jsou vhodná pro veškeré garáže s mi-
nimálním ostěním a nadpražím. Jsou vždy vyráběna za pomoci 
kvalitních seřizovacích pantů, které zaručí dokonalé vyvážení 
vrat s rámem, který je nejvýraznějším designovým prvkem. Vyš-
ší stabilitě dvoukřídlých vrat napomáhá nízký práh a masivní 

Křídlová vrata

konstrukce zaručí jejich dlouhou životnost. I zde klademe dů-
raz na estetičnost výrobku, proto si můžete vybrat z několika 
barevných kombinací rámu či výplně a díky tomu sladit Vaše 
dvoukřídlá vrata s domem.


