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vodící dráha

Vodorovně posuvná vrata

ocelový plášť

side

izolace PU pěnou
bez obsahu freonů

ochrana proti
sevření prstů v
souladu s
evropskými
normami CE

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození
struktura woodgrain
– lehká údržba

posuvná vrata
s bočním otevíráním

vodící žlab

Ochrana proti sevření prstů
Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak,
aby při otevírání a zavírání nehrozilo nebezpečí sevření prstů.
Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje
tepelnou a zvukovou izolaci garáže.
Spodní těsnící kartáč nahrazuje práh.
Design: Hladký, drážkový, pásový, kazetový,
páskový.
Povrchová úprava Woodgrain nebo Plain
Zrnitá povrchová úprava dřeva – woodgrain

Páskový
design
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Hladký
design

Pásový
design

Drážkový
design

Kazetový
design

Typ pohonu

BERNAL S 201

BERNAL S 401

max. výška VRAT

max. šíŘka vrat

max. šířka vrat

2500 mm

3000 mm

5000 mm
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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.

– zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance
jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.
Hladký povrch – plain – je používaný alternativně na přání zákazníka.
Barvy: v závislosti na designu vrat
Izolace: polyuretan
Rozměry:
Max. šířka 5000 mm
Max. výška 2500 mm
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Novinkou v sortimentu sekčních vrat OLYMPS
DOOR jsou vrata s vodorovným posuvem s tzv.
bočním otevíráním SIDE.
Křídlo vrat, které je vyrobené ze sekcí
umístěných v otvoru svisle, se posouvá pomocí závěsů po speciálně upravené vodící dráze
ukotvené do nadpraží a boční stěny. Spodek
křídla je fixovaný pomocí válečků v ocelovém
žlabu upevněném do podlahy.
Typy vrat SIDE (při pohledu zevnitř) :
- vrata s posuvem doleva - LS
- vrata s posuvem doprava - RS

struktura plain
– jiná alternativa
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