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Křídlová vrata

Křídlová vrata jsou tradičním řešením pro všechny garáže
s omezeným vnitřním prostorem (kde se nedají použít vrata
výsuvná) nebo požadavkem jednoduchého průchodu osob.
TRIDO je vyrábí přímo na míru, v moderním designu, v
desítkách dekorů dřeva a možností široké řady doplňků.
Ocelový zinkovaný rám vrat je obložen hliníkovým systémovým
profilem s kvalitní povrchovou úpravou přírodní elox. Vratové křídlo
je složeno ze 4 a více sekcí uložených v křídle horizontálně. Ocelová
sendvičová sekce s přerušeným tepelným mostem zaručuje velmi
dobré tepelně izolační vlastnosti vrat. Spoje mezi křídly a rámem vrat
jsou speciálně tvarované tak, aby integrovaný gumový prvek utěsnil
vrata po celém obvodu. Křídla mohou být dělena stejným poměrem
nebo mohou být mezi sebou asymetrická (průchod pro pěší). Vnější
povrchová úprava kliky, koule a štítku může být dodána v barvě RAL dle barevného odstínu profilů vrat. Pro zajištění
vrat v otevřené poloze slouží standardně dodávané aretace otevřené polohy umístěné v horní části vrat. Vrata mohou
být opatřena automatickým pohonem německého výrobce SOMMER, který je špičkou v oboru automatizace. Součástí
dodávky v případě automatického ovládání je speciální ochranná guma proti sevření prstů. Velmi elegantní design a
vysoká užitná hodnota, jsou vlastnosti, které charakterizují křídlová sekční vrata TRIDO. Křídlová sekční vrata TRIDO
ve spojení s širokou škálou dekorů dřeva, druhů prosklení a mnoha doplňků tvoří ideální řešení pro Vaši garáž.

TYPY SEKCÍ

Více o garážových vratech naleznete na: http://www.vrata-trido.cz/garazova-vrata/
VERNIS – H2 - hladký panel s širokou středovou drážkou
KVINTO – H5 - hladký panel – lamela
VELVET - H0 - vnější povrch hladký, bez prolisů
ELEGANT - H1 - vnější povrch hladký, s jednou drážkou
BRILANT - W0 - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), bez prolisů
METALIK - vnější povrch hladký, provedení lamela
MIKROL - vnější povrch se speciální strukturou mikrodrážek
MISTRAL - W6 - vnější povrch se strukturou dřeva (woodgrain), provedení lamela
INDUSTRY - T6 - povrch stucco, provedení lamela

TYPY PRAHŮ
Bez prahu

- těsnění kartáčem na křídle

S prahem výšky 40 mm
- výška prahu 40 mm

Se zapuštěným prahem
- těsnění kartáčem na křídle

K původnímu prahu

- min. výška prahu 20 mm

Sekční křídlová vrata je možné instalovat do stavebního otvoru bez nadpraží a ostění.

www.trido.cz

TRIDO, s.r.o. Na Brankách 3, Blansko 678 01, Tel.: 800 800 874, E-mail: trido@trido.cz

