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SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA S TAŽNÝMI PRUŽINAMI RSD01 HYBRID
Tato vrata jsou určena k výplni vjezdních otvorů menších velikostí (šíře 2000 až 3500 mm,
výška 1800 až 2840 mm) v garážích a technických prostorách. Nízkozdvižnou konstrukci lze
instalovat do prostor s minimální přizdívkou (min. 100 mm). V případě bezvyzdívkové
konstrukce se použije zabudovaná instalace. Vrata RSD01 Hybrid jsou vhodná zejména pro
individuální výstavbu.
VÝHODY
● skutečně zateplená vrata bez tepelných mostů, spolehlivé těsnění podél celého
otvoru, vhodné pro všechny klimatické kategorie
● standardní nabídka moderních barev a dezénů za nejlepší ceny
● česká výroba
● spolehlivá, lety ověřená konstrukce
● k dispozici je řada barevných provedení
● jednoduchá montáž
Vnější strana sekčních vrat
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Vnitřní strana sekčních vrat

DESIGN
Nabízíme rozličné provedení výplně vrat, přes 100 možných kombinací provedení a barev
panelů.
PVC FOLIE
ZLATÝ DUB

TMAVÝ DUB

WINCHESTER

MAHAGON

WENGE

SATIN GREY
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STANDARDNÍ BARVY RAL
RAL 9016

RAL 9010

RAL 8014

RAL 5005

RAL 6009

DB703

RAL 9006

RAL 3000

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9007

RAL 7040

TYPY POVRCHŮ

DESIGN PANELŮ
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V-LINE, 8 mm
A-LINE, 16 mm

W-LINE

M-LINE

KAZETA

S-LINE
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KOMBINACE DESIGNU A BAREV

POZOR!
Lakování nestandardních barev (za příplatek) je možné u všech panelů nabízených v
RAL9010.
ROZMĚRY OTVORU
Šířka, mm: od 1800 do 3500
Výška, mm: od 1800 do 2840
Minimální překlad pro montáž vrat: 90 mm (s ručním ovládáním, bez elektrického pohonu)
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KONSTRUKCE

1. Ocelový nosník s horním obvodovým vícekomorovým těsněním
2. Boční obvodové vícekomorové těsnění
3. Spodní zabudovaný ocelový profil s těsněním
4. Horní rohový nastavitelný držák
5. Boční opěra s nastavitelným držákem válce
6. Spodní rohový držák s nastavitelným držákem válce
7. Vnitřní závěs
8. Svislá vodicí lišta, smontovaná
9. Vodorovná vodicí lišta, smontovaná
10. Dálková C-profil
11. Sendvičový panel
12. Držák s dvojitou řemenicí
13. L-držák pro kotvení ke stropu ke kotvení na držáku s libovolným upevněním
14. Zvedací rukojeť (na objednávku)
15. Zástrčka (na objednávku)
16. Tažné pružiny
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JAK PŘIPRAVIT OTVOR

Abyste změřili potřebné parametry, potřebujete metr a vodováhu. Měření provádějte zevnitř
prostoru a každý parametr změřte nejméně v těchto třech místech:
B - šířka otvoru (vzdálenost mezi levou a pravou hranou otvoru)
H - výška otvoru (vzdálenost mezi podlahou a horní částí otvoru)
h – horní přizdívka (vzdálenost mezi horní částí otvoru a stropem), min. 100 mm
b1/b2 – levá/pravá boční vzdálenost (vzdálenost mezi příslušnou hranou otvoru a zdí), min.
100 mm
L – hloubka prostoru
Výsledkem měření parametrů H a B je největší hodnota. Výsledkem měření parametrů h, b1,
b2 a L je nejmenší hodnota.
POŽADAVKY NA STAVBU
Změny úrovně podlahy v celé šíři otvoru nesmí být větší než 10 mm. Ujistěte se, že
montované plochy (přizdívky) jsou skutečně odolné. Základ pro instalaci vodicích lišt má být
monolitický a pevný. Pokud tomu tak není, je potřeba další výztuž hran či oplechování otvoru.

ZPŮSOBY INSTALACE
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Níže popíšeme jednotlivé typy instalací.
Nástěnná instalace (klasická instalace): vodicí lišty jsou
montovány na přizdívku zevnitř za otvor.

Zabudovaná instalace (bez přizdívky): nosná lišta je
instalována přesně do otvoru. Na ni jsou montovány vodicí
lišty. Nosná lišta je opatřena barvou RAL 9010 (bílá).

Zabudovaná instalace s přesahem (bez přizdívky): nosná
lišta je instalována zvenku na otvor s přesahem (20 mm).
Na ni jsou montovány vodicí lišty. Nastavitelné držáky
umožňují eliminovat nerovnost zdí. Nosní lišta je opatřena
barvou RAL 9010 (bílá).

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SEKČNÍ VRATA
INTEGROVANÉ DVEŘE
Integrované dveře se vždy otevírají směrem ven, panty vlevo nebo vpravo. Mohou být
umístěny na střed nebo ke stranám.
Nabízíme dva typy:
1. V4ST – integrované dveře s plastovými záslepkami, prah 75mm
2. V5ST – integrované dveře s plastovými záslepkami, prah 25mm
Vezměte prosím na vědomí, že díky konstrukčním prvkům vrat s tažnými pružinami, lze
integrované dveře vytvořit u vrat pro otvor o maximální velikosti 2500 x 2280 mm.

CELOPROSKLENÉ SEKCE
Prosklená vrata zajistí osvětlení uvnitř místnosti i přehled o dění venku, což přispívá k
plynulému provozu ve vytížených prostorech.
Možné typy výplní panelů:
1. Standardní prosklení
2. Mléčné sklo
3. Prosklení odolné proti nárazu výplň „polycarbonate“
4. Ventilační panel
5. Prosklení odolné proti poškrábání
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OKNA
Do sekčních garážových vrat mohou být vsazena okna. Díky speciálnímu designu okna
výborně těsní, chrání proti zamrzání a tepelným ztrátám.
Můžete si vybrat ze 14 typů oken včetně větracích mřížek.
Okna se liší barvou a velikostí.

HLINÍKOVÉ PŘEKLADOVÉ PROFILY
Pokud není k dispozici dostatek rozměrů ostění a nadpraží pro standardní montáž vrat za
otvor, je možný pomocí speciálních hliníkových profilů namontovat vrata do otvoru.
Vezměte prosím na vědomí, že se zmenší průjezdný rozměr otvoru.

ZABEZPEČENÍ VRAT
Pro uzamykání sekčních vrat s ručním ovládáním existují dvě možnosti:
1. Zástrč - umožňuje blokovat bránu zevnitř místnosti. Je to jednoduché a spolehlivé.
2. Jednostranný zámek - umožňuje blokovat křídlo dveří v uzavřené poloze - zevnitř
místnosti i z ulice.

MADLA
Při použití sekčních vrat bez elektrického pohonu doporučujeme objednat madlo.
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Přehled parametrů
NÁZEV PARAMETRU

HODNOTA

H, mm Výška otvoru

H

h, mm Výška nadpraží

h ≥ 100; (h ≥ 130 při použití stropního pohonu)

B, mm Šířka otvoru

B

A, mm Výška L profilu

H + 54

A1, mm Výška vertikální kolejnice

А - 552

E, mm Délka horizontální kolejnice

Н + 440

S, mm Minimální boční prostor

100

P, mm Zóna umístění stropního pohonu

Н + 1 185

n, mm Přesah otvoru v otevřené poloze

230 (bez pohonu); 40-60 (se stropním pohonem)
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ZÁKLADNÍ DODÁVKA
●
●
●
●
●

Výplň ze zateplených sendvičových panelů o tloušťce 40 mm se zesílením v místě
vnitřních závěsů a bočních opěr.
Sada vodicích lišt a ocelových rohových stojáků o tloušťce 1,5 mm se zvýšenou
odolností a veškerými potřebnými montážními otvory.
Pozinkované tažné pružiny (dvojité pružiny). Počet cyklů vyvažovacího mechanismu
je min. 15 000.
Nízký zdvih umožňuje nainstalovat konstrukci vrat téměř do kteréhokoliv prostoru.
Sada s montážním materiálem, návodem k instalaci a pasportem výrobku.

PODMÍNKY PROVOZU VÝROBKU
1. Sekce křídla vrat by se měly pohybovat hladce podél vodicích kolejnic a samotná
vrata by měla být vyvážená, to znamená, že jejich hmotnost by měla být
kompenzována tažnými pružinami.
2. Ruční otevírání a zavírání vrat se provádí pouze pomocí madla.
3. Při ručním otevírání a zavírání sekčních vrat nevyvíjejte na ně velké úsilí. Náhlé trhne
zakázáno.
4. Zajistěte, aby lidé a zvířata nebyli během zavírání v oblasti vrat.
5. Je přísně zakázáno pohybovat se pod pohyblivým křídlem vrat, protože to může vést
ke zraněním.
6. Nenarazte na vrata a nezasahujte do jejich volného pohybu při otevírání a zavírání.
7. Zajistěte, aby při pohybu vrat nebyly v otvoru žádné cizí předměty a nečistoty. Jejich
přítomnost může vést k vychýlení a zablokování křídla vrat
8. Neznečišťujte kolejnici vrat a kolečky, protože to může vést k narušení hladkého
chodu vrat a v přítomnosti elektrického pohonu k jeho přetížení a poruše.
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