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horní těsnění sekce

ocelový plášť

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

ocelový
boční kryt v
bílé barvě

Imitace dřeva je dosažena nanesením polyetylénové fólie již při výrobě ocelového pláště
sekce na jeho povrch. Prolisy na povrchu
sekcí jsou tmavší, což vytváří velmi atraktivní
vzhled těchto vrat.
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,

struktura woodgrain
– lehká údržba

natur

atraktivní kazety,
dřevěný vzhled,
ve čtyřech
barvách dřeva

Pevnost oceli, přírodní krása
dřeva a oblíbené kazety

aby při otevírání a zavírání nehrozilo 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.
Kazetový design
Atraktivní kazety dotvářejí zajímavý vzhled
stavby.
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: zlatý dub, ořech, mahagon,
rustikální dub
Izolace: polyuretan
Rozměry:
Max. šířka 5600 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

5600 mm

2500 mm

3800 mm

5600 mm

A

polyuretanová
izolace
bez obsahu
freonů

OCElOVá vrata
S povrchem imitace dřeva
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ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

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.

