
SEKČNÍ
GARÁŽOVÁ VRATA
STANDARD 40mm
TERMO 60mm

Vrata široce otevřené



Sekční garážová vrata TERMO 60 mm

 Vrata jsou vyrobeny ze sekčních panelů bez žebrování o tloušťce 60 mm,
složených z ocelových plechů žárově pozinkovaných, pak lakovaných.
Výplň panelů je polyuretanová pěna bez freonu, která chrání před chladem a hlukem. 



Garážová vrata by měla být v souladu s požadavky jak estetickými
tak funkčními. 
Zvláště důležité jsou kvalita, a bezpečnost 
a přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele.
Garážová vrata společnosti Gros spojují v sobě všechny 
tyto prvky zajišťující Vaše pohodlí.

 

 
Vybírat můžete ze široké škály barev, panelových
struktur a dalších prvků, které Vám umožní 
jednoduše sladit styl vrat s vašim objektem.

Vyberte si vrata  pro sebe



Vysoká kvalita vrat STANDARD 40mm

Tichý chod vrat během
otevření a zavíraní.

Lehká montáž konstrukce
vrat díky použití
systémového zavěšení.

Stabilní konstrukce vrat 
díky kolejnicím o tloušce 
ocele 1,5 mm.

Torzní pružiny 
pro 20 000 cyklů.

Rychlá montáž vrat 
díky předpřipravené 
hřídeli s torzními 
pružinami a konzolami
easy-click. 

 
 
 

Tiché vedení válečků

Systémové zavěšeníSnadná montáž

Umístěním těsnění 
ve spodním panelu, 
zajistíte vyšší funkčnost
a vzhled vrat.

 
 

Estetika

Živitnost

Stabilita

Tloušťka vnějšího plechu 
mimo lakované panely 
je 0,6 mm a pro panely s dýhou
imitací dřeva 0,5 mm.  

Odolnost



Bezpečné a pohodlné ovládání 

Sekční vrata, otevřením svisle nahoru, šetří místo uvnitř i vně budovy. 
Vrata se mohou otevírat ručně nebo automaticky. 

Při ručním otevírání vrat je využívána hnací hřídel s pružinami.
Zatímco při použití automatického pohonu je snadný vstup i vjezd 
do garáže i při nepříznivém počasí.
Pro ještě větší pohodlí Vám nabízíme možnost dovybavení vašich vrat 
příslušenstvím jako jsou:  fotobuňky, ochrany hran a další  
nebo jiným doplňujícím příslušenstvím. 
Spolupracujeme s následujícími výrobci automatizace:    
BENINCA, BFT, CAME, SOMFY nebo SOMMER.

 

 

  
 

Vrata v naší nabídce jsou vybavené řadou zabezpečení, jako jsou    
panely proti nárazu, zabezpečení na lanu nebo pružiny, 
které učinně minimalizují riziko nehod. 
V závislosti na požadavcích zákazníků, mohou být sekční vrata 
vybavena servisními dveřmi, okny, prosklenými nebo ventilačními 
panely či dodatečnými zámky.
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Moderní design 

Plášť vrat je vyroben ze sekčních panelů o tloušťce 40 mm, vyrobených z ocelových plechů 
žárově pozinkovaných, pak lakovaných nebo potažených PVC dýhou. 
Plnění panelů je polyuretanovou pěnou bez freonu, která chrání před chladem a hlukem. 
Široká škála vícre než 200 barev lakovaných vrat a několik desítek dýh v imitacích dřeva se ideálně 
přizpůsobí k vaší architektuře objektů. 

 
 

Nabízíme 4 typy panelů pro garážová vrata: 

Panel



Sekční garážová vrata TERMO 60mm jsou určena pro energeticky úsporné budovy.
Moderní charakter vrat zajišťují panely bez žebrování ve 25 standardních barvách 
z palety RAL. Automatické otevíraní vrat TERMO 60 mm poskytují pohodlné použití.  

Vybavení vrat  TERMO 60 mm

Dvojité utěsnění 
panelu v jeho horní 

a spodní části.

Dvojité kolečko 
poskytují více plynulé 

fungování vrat.

Panel s tlouštkou 60 mm 
na celém povrchu.

 Těsnění vložené 
v spodním panelu - 

poskytuje vyšší estetiku.
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Naše společnost již více než 25 let poskytuje inovativní 
a osvědčená řešení pro dom a průmysl.
Specializujeme se na sekční, dvoukřídlé, 
rolovací vrata a ocelové dveře 
profilové vyráběné pro jednotlivé velikosti. 

 
  

 
 

Vrata široce otevřené


