NOVÁ DVOUKŘÍDLÁ
VRATA KLASIK

Od srpna r. 2011 zavádíme do prodeje nová dvoukřídlá vrata KLASIK, která splňují všechny parametry
klasických vrat tohoto typu.
Garážová vrata KLASIK mohou být vyhotovena ve všech variantách běžných sekčních vrat. Svojí lehkou konstrukcí a polyuretanovým zateplením je to ideální náhrada za neprak cká kovová vrata a alterna vou i v garážích, kde z prostorových důvodů nemohou být použity sekční
vrata. KLASIK se vyznačuje nízkou cenou a může být požit jak pro garážová vrata tak v průmyslových prostorách, po případně jako vstupní
brána. Vrata jsou dodávána se zárubní, zabudovaným zámkem a cylindrickou vložkou. Alterna vně mohou být vybavená i automa ckým pohonem vrat na dálkové ovládání.
Křídla vrat: Obě křídla vrat se skládají z rámu
zhotoveného z jednokomorových hliníkových
profilů a výplně z polyuretanových panelů o
tloušťce 40 mm. Křídlo, které se neotvírá, je
zajištěno ocelovými petlicemi.
Hliníkový rám: Pohledové strany rámu jsou
opláštěné hliníkem. Rám je připraven na
uchycení hmoždinkami do stěny. Hliníkový
rám vrat může být eloxovaný ve stříbrné barvě
nebo nalakovaný dle vzorníku RAL.
Těsnění: Obě křídla vrat jsou opatřeny
gumovým těsněním mezi křídlem brány a
rámem.

Design: Pásy, drážka, kazeta, pruhy a hladká
sekce. V případě volby kazetového designu je
nutná konzultace s výrobcem - šířka a výška
vrat je omezena kazetovým vzorem.
Povrchová úprava: Woodgrain - struktura
dřeva a Plain - hladká povrchová úprava.
Barvy: V závislos na designu vrat s barevným
povrchem nebo s povrchem imitace dřeva.
Izolace: Polyuretan 40 mm.
Rozměry: Rozměry vrat jsou limitované,
maximální rozměr š x v - 2700 x 2500 mm.
Doplňky: Na požádání je možné vrata dodat s
automa ckým pohonem, případně s různými
mm

typy prosklení nebo větracími mřížkami.
Poradenství a servis: Nabízíme asistenci ve
fázi projektování, aby jsme společně našli
správné řešení. Součás vrat je montážní
návod. Pravidelná údržba zvyšuje životnost
výrobku. Navíc Vám můžeme nabídnout servis
z řad našich kvalifikovaných techniků.
Upozornění: Pokud nejsou vrata vybaveny
automa ckým pohonem, je nutné křídla vrat
vždy zajis t aby nedošlo k jejich vyvrácení
např. silným větrem.
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