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horní těsnění sekce

ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

ocelový plášť
polyuretanová izolace
bez obsahu freonů

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

barvení podle
Vašich potřeb

struktura woodgrain
– lehká údržba

OCELOVÁ vrata
S bARveNýM POVRCHeM

format

pásový design

Ocelová vrata s univerzálním pásovým
designem

nebezpečí sevření prstů.
Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje
tepelnou a zvukovou izolaci garáže.
Horní těsnění na sekci.
Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.
Pásový design
Pásové provedení sekcí umožňuje montáž i do
atypických otvorů.
Povrchová úprava Woodgrain
Povrch se strukturou dřeva – woodgrain –
zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává

stopy na povrchu vrat a drobné škrábance
jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.
Barvy: Základní barva bílá, hnědá, možnost
barvit podle stupnice RAL.
Izolace: polyuretan
Rozměry:
Max. šířka 6500 mm
Max. výška 2500 mm
Větší rozměry po konzultaci s výrobcem.
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Typ pohonu

BERNAL S 201

BERNAL S 401

max. výška vrat

max. šířka vrat

max. šířka vrat

2170 mm

4230 mm

6500 mm

2500 mm

3800 mm

INDIVIDUáLNÍ ŘEŠENÍ

A

Polyuretanový izolační systém a důmyslná mechanika zabezpečují výborné tepelné vlastnosti vrat a nezvyšují spotřebu energie v uzavřeném prostoru.
Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít
celou hloubku garáže.
Ochrana proti sevření prstů
Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání nehrozilo
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ocelový
boční kryt v
bílé barvě

Ž E NÁ Z Á

Vrata Olymps Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201.Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže)
je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní
s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu
světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

