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Garážová vrata
Výklopná garážová vrata
• vrata jsou zhotovena z konstrukce pozinkovaných uzavřených proﬁlů
• plášť je vyroben z ocelového a pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
• vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s vnitřním překrytím panelem z PVC
• provedení výplně je možné ve dvanácti variantách
• barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
• barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech
• u všech vrat možnost automatického pohonu
Typizovaná výklopná vrata NOVUM
Standardní barvy: RAL 7016 (graﬁtová), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9016 (bílá)
Plášť: vertikální, ocelový plech T10
Zateplení: NE
rozměr (mm)
2380 × 1990

2480 × 1990

2580 × 1990

2380 × 2090

2480 × 2090

2580 × 2090

+ dalších 8 rozměrů
Typizovaná výklopná vrata PROGRESS
Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (graﬁtová), RAL 8014 (hnědá),
RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech
Plášť: vertikální, ocelový plech T10
Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m2)
rozměr (mm)
2380 ×2150
2580 ×2090
2980 ×2230

+ dalších 16 rozměrů
Speciální výklopná vrata KOMFORT + SELECT
Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (graﬁtová), RAL 8014 (hnědá),
RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech + další barvy dle RAL
Jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m2).
Plášť: dle možností, viz zobrazení níže
Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m2)
Výklopná vrata je možné vyrobit na objednávku až do rozměru 4000 × 2700 mm.

Svislé mělké

Vzor 1
Horizontální mělké

Vzor 2
Horizontální hluboké

Vzor 4
Svislé hluboké

Vzor 5
Svislý hluboký s pruhem

Vzor 3
Horizontální hluboký
s pruhem

Vzor 6

Vzor 7

Vzor 20

Vzor 30

Vzor 40

Vzor 50
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Pohon pro garážová vrata
(výklopná a sekční)

Dvoukřídlá garážová vrata
• plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou
barevnou úpravou
• vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm
s překrytím panelem z PVC
• provedení výplně je možné v šesti variantách
• barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená,
vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
• jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m2)
• barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech (+ 552 Kč bez DPH/m2)
• zateplení + 675 Kč bez DPH/m2
• garážová vrata je možné v jednokřídlém provedení

• 24V elektromechanický řetězový nebo
řemenový pohon pro pružinová a sekční
garážová vrata pro residenční použití
s maximální tažnou silou 600N (60 kg)

Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata

• čas pro otevření 28s

• elektronické koncové spínače
s encoderem a mechanický doraz při
otevírání, systém proti sevření v řídící
jednotce, která je programovatelná
pomocí displeje, zabudovaný přijímač
s pamětí pro 64 ovladačů

pohon

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7016 (graﬁtová), RAL 7035 (světle šedá), RAL 8014
(hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech

BOTTICELLI VENERE D

nezateplená

výška
(mm)

šířka 2400 mm

šířka 2600 mm









2000
2200
2400

Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata
Standardní barvy: zlatý dub, ořech
nezateplená

výška
(mm)
2000
2200
2400

šířka 2400 mm

šířka 2600 mm









Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata je možné vyrobitna objednávku
až do rozměru 5000 × 4000 mm.

Vzor 2
Horizontální hluboký

Sekční garážová vrata

Vzor 4
Svislý hluboký

Vzor 6
Šikmé „SV”

Vzor 7
Šikmé „SA”

Rolovací garážová vrata

• plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného
plechu s následnou barevnou úpravou
• vrata jsou vždy zateplena polyuretanem
síly 40 mm (Uk = 1,00 W/m2 × K)
• výplně ve čtyřech provedeních struktury povrchu panelu:
WOODGRAIN (struktura dřeva), SMOOTHGRAIN (hladká struktura
s mikroprolisy), SANDGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy),
SILKLINE (hladký povrch)
• barevné provedení: dle RAL + možnost imitace dřeva
• šest druhů provedení pružin a vodících kolejnic
• standardně dodáváno s ručním ovládáním, provedení s pohonem
za příplatek
VRATA UNITHERM – pro pasivní stavby (Uk = 0,79 W/m2 × K)

Rolovací garážová vrata jsou určena pro použití
v soukromých stavbách a hospodářských prostorách.
Roleta vrat je vyrobena z hliníkových proﬁlů vyplněných
bezfreonovou polyuretanovou pěnou. Roleta je navíjena na ocelový
navíjecí hřídel umístěný u překladu uvnitř místnosti. Svislé vodicí lišty
jsou hliníkové, lakované práškovou barvou. Standardní vrata jsou
vybavena elektrickým pohonem, interním klávesovým vypínačem
a externím vypínačem na klíč, a klikou pro nouzové otvírání. Vrata jsou
standardně montována za otvorem (uvnitř místnosti).
• standardní provedení s pohonem, nelze ruční ovládání
Proﬁl AW 77

Hliníkový
plech

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014,
RAL 8019,RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005,
RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038,
zlatý dub, tmavý dub.

Hliníkový
plech
Polyuretanová
pěna
115 [mm]
100 [mm]

Vzor 1
Horizontální mělký

85 [mm]
77 [mm]

Svislé mělké

Polyuretanová
pěna

19[mm]

Proﬁl AW 100
Nízké výlisky

Vysoké prolisy

Bez prolisů

Prolis V

Kazetové prolisy

RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016,
RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.
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