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sekční
garážová vrata

Sekční výsuvná vrata jsou ideálním řešením pro
všechny typy garáží, dvojgaraží nebo vjezdů do
hromadných garáží. Jsou dodávána na míru dle přání
zákazníka, v nejširší nabídce barev a dekorů dřeva
tak, aby byla v dokonalé barevné harmonii s domem,
popřípadě s dekorem oken.
Vratové křídlo dodávané na míru je složeno ze 4 a více panelů,
které jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a
vyplněny tepelně izolační pěnou. Spoje mezi sekcemi jsou
speciálně tvarované tak, aby v provozu nemohlo dojít k úrazu,
např. skřípnutí prstů. Vrata jsou navíc nadlehčována pružinou,
proto ani ruční ovládání nevyžaduje velkou fyzickou sílu. Velmi
tichý chod, vysoká spolehlivost a maximálně dlouhá životnost
jsou vlastnosti, které charakterizují sekční vrata TRIDO.
S automatickým pohonem německého výrobce SOMMER, který
je špičkou v oboru automatizace (certifikováno až na 80 tisíc
cyklů), tvoří perfektní řešení pro Vaši garáž.

TYPY SEKCÍ

Dráha výsuvu křídla vrat se uzpůsobuje podle
výšky konkrétního nadpraží (výšky překladu nad
otvorem):
MISTRAL W6
IMPOZANT W2
BRILANT W0
INDUSTRY T6
KVINTO H5
MIKROL
VERNIS H2
VELVET H0

nadpraží

ostění

standardní nadpraží
 adpraží min. 220 mm (420 mm)
n
boční ostění min. 100 mm

snížené nadpraží
 adpraží min. 110 mm
n

boční ostění min. 100 mm

ostění

systém TRIDO Mini
nadpraží min. 50 mm
boční ostění min. 50 mm

systém TRIDO Evo
bez nadpraží / bez ostění

– vzor lamela, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 8014, imitace dřeva zlatý dub, ořech, mahagon
– vzor s širokou drážkou, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 7016, imitace zlatý dub, ořech, mahagon
– bez prolisu, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
– vzor lamela, povrch stucco, barva RAL (9016), 9006, 9007, 7016, 3000, 5010,
– vzor lamela, povrch hladký, barva RAL (9016), imitace dřeva zlatý dub, ořech
– vzor s jemnou strukturou mikrodrážek, barva RAL 9006
– vzor s širokou drážkou, povrch hladký, RAL (9016), imitace dřeva zlatý dubý
–b
 ez prolisu, povrch hladký, barva RAL (9016), 9006, 9007, 7016, Wrinkle anthrazit (DB 703),
imitace dřeva zlatý dub, ořech
V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.
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Sekční garážová vrata TRIDO

Vrata TRIDO - dokonalost složená z detailů
Vyrovnávací pružiny
Pružiny sou dimenzovány na
20 000 cyklů (ostatní výrobci
udávají jen 10–15 000 cyklů)
a vyrovnávají hmotnost vrat.

Středová konzola
Konzola zajišťuje ideální
pozici pohonu a hřídele
pro klidný chod vrat.

Pohon SOMMER
Jednotka pohonu se
pohybuje na pevně
napjatém řetězu – vyšší
životnost a menší
opotřebení.

Kolečka
Originální kolečka s
kuličkovými ložisky
zaručují spolehlivý
a tichý pohyb vrat.

Řídící jednotka
Oddělenou řídící jednotku
s osvětlením je možné
nainstalovat v garáži kdekoliv
v blízkosti zásuvky el. energie.

Boční těsnění
Boční těsnění je navržené tak,
aby dokonale utěsnilo zavřená
vrata po celém jejich obvodu.
Vratové křídlo je dotlačeno
na těsnění až při plné zavřené
poloze.

Spodní guma
Speciální spodní guma garážových vrat TRIDO
umožňuje maximální těsnost vrat na podlaze.
Zvyšuje tak tepelný komfort garáže, snižuje
prašnost. Jako ochranu proti vniknutí hlodavců
do garáže mohou být vrata doplněna spodní
nerezovou lištou „Antimyš“.

Více o garážových vratech naleznete na: http://www.trido.cz/garazova-vrata/

Technicky vyspělá, spolehlivá vrata.

