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posuvná
garážová vrata

Vratové křídlo je složeno ze 4 a více vertikálně uložených
sekcí. Ocelová sendvičová sekce s přerušeným tepelným
mostem a těsnění po celém obvodu zaručují spolehlivé
tepelně izolační vlastnosti vrat. Spoje mezi sekcemi jsou
speciálně tvarované tak, aby v provozu nemohlo dojít
k sevření prstů. Sekce jsou při pohybu vedeny v závěsné
kolejnici, která zajišťuje klidný pohyb vrat. Podlahové
vedení vrat tvoří nerezový podlahový práh. Velmi tichý chod,
vysoká spolehlivost a maximálně vysoká užitnost jsou
vlastnosti, které charakterizují posuvná sekční vrata TRIDO.
S automatickým pohonem německého výrobce SOMMER,
který je špičkou v oboru automatizace (certifikováno až na
80 tisíc cyklů), tvoří ideální řešení pro Vaši garáž.

TYPY SEKCÍ

Posuvná vrata do boku lze instalovat
do stavebního otvoru:
MISTRAL W6
IMPOZANT W2
BRILANT W0
INDUSTRY T6
KVINTO H5
MIKROL
VERNIS H2
VELVET H0

VN

Jedinečné řešení posuvných garážových vrat
nesníží průjezdní výšku otvoru a umožňí jednoduchý
průchod osob při částečném otevření. Vrata jsou
vyráběna přímo na míru z komponentů určených pro
vysoké provozní zatížení. Konstrukce a povrchová
úprava zajišťují vysokou provozní spolehlivost
a dlouhou životnost.
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standardní nadpraží
 in. 170 mm
m
• boční ostění min. 80 mm
(na straně odjezdu)
• boční ostění min. 0 mm
(na straně dojezdu)
SŠ - stavební šířka
SV - stavební výška
OL - levé ostění

snížené nadpraží
 in. 90 mm
m
• boční ostění min. 80 mm
(na straně odjezdu)
• boční ostění min. 0 mm
(na straně dojezdu)

R - rádius (90° - 180°)
HG - hloubka garáže
VN - výška nadpraží

OP - pravé ostění
± 0 - podlaha

– 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
– bez 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.

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

Posuvná garážová vrata TRIDO

Vrata TRIDO - dokonalost složená z detailů
Závěsný systém

Horní těsnění

Umožňuje jednoduchý a tichý
pohyb garážových vrat.

Dokonalá soustava utěsní vrata
po celém obvodu.

Boční těsnění

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

Podlahové vedení
Nerezový podlahový
práh zaručuje přesný pohyb
jednotlivých sekcí vrat.

Pohon SOMMER

Spodní těsnění

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

Izolaci mezi podlahovým vedením
a křídlem zajiští dvojitý kartáč.

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

Technicky vyspělá, spolehlivá vrata.

