
DVEŘE A VRATA  
OCELOVÁ

PRESTO a UNICO

Vrata široce otevřená



Ocelové dveře profilové 

Ocelové dveře firmy Gros jsou ideální jako 
technické dveře v jedno a vícebytových 
domů, garážích, technických místnostech 
nebo veřejných budovách. Vyznačuje se pře-
devším kvalitou, stabilitou, spolehlivostí a 
nejvyšší kvalitou provedení díky použití oce-
lových profilů v zárubních a rámech křídel, 
a také i ložiskových a přivařených (navaře-
ných) zavesy. V nabídce jsou 2 typy dveří: 

dveře PRESTO (k interiérovému použi-
tí) a dveře UNICO (k exteriérovému použití). 
Všechny dveře jsou vyráběny na míru. V závi-
slosti na požadavcích mohou být dveře jed-
no- nebo dvoukřídlé. Dveře mohou být mon-
továny v otvoru nebo na zeď pomocí otvorů 
v rámu nebo kotev. Od vnitřní a vnější strany 
po celém obvodu zárubně a rámů křídla jsou 
montovány 3 nebo 4 druhy těsnění.



Vybavení dveří 

 Dveřní zavírač

Dodatečné vybavení může zahrnovat:
 » dveřní zavírač,
 » madla,
 » dodatečné zámky,
 » boční a horní nadstavce
 » okna.

Závés



Ocelová dvoukřídlová vrata 

Ocelová dvoukřídlová vrata jsou spojení 
modernosti s tradicí. Dobře známý způsob 
otvírání budov je nyní dostupný ve výjime-
čném designu. Dvoukřídlová vrata jsou vel-
mi dobrá alternativa pro místa, kde technické 
podmínky neumožní montáž sekčních nebo 
rolovacích vrat. Kvalita a spolehlivost jsou

hlavní prioritou ocelových vrat. Výroba 
zárubní a rámů z ocelových profilů zajišťu-
je stabilitu a životnost konstrukce. Nabízíme  
nacházejí 2 typy vrat: garážová a průmyslo-
vá vrata, dále se dělí na vrata PRESTO (k in-
teriérovému použití) a vrata UNICO (k exteri-
érového použití).
 



Vybavení vrat

Standardním vybavením vrat je klička (něko-
lik druhů na výběr) se zámkem a vložkou, 
nohy, posuvní závora nebo otočná klička (v 
závislosti na typu vrat). Navíc vrata mohou 
mít dodatečné vybavení např. okna, vstupní 
dveře, ventilační mřížky a jiné. Podstatným 
rozdílem mezi garážovými a průmyslovými 
vraty je nabídka rozměrů (průmyslová vra-
ta můžete objednávat ve větších rozměrech) 
a možnost montáže elektrického pohonu ve 
dvoudveřových garážových vratach.
 

Posuvní závora Ocelový závěs Otočná klička



Vyplněním dveří a vrat

Vyplněním dveří mohou být: vložka s dvojitým 
nebo trojitým zasklením (jednostranně nebo 
dvoustranně bezpečne sklo), panel z hladkého 
plechu 20 mm nebo 40 mm (ocelový plech s 
polystyrenovým jádrem) nebo sekční panel o 
tloušťce 40 mm (ocelový plech s polyuretano-
vým jádrem).

Vyplněním dvoudveřových 
vrat je pouze sekční panel o 
tloušťce 40mm (ocelový plech 
s polystyrenovým jádrem) 
dostupný v mnoha barvách 
ze vzorníku barev RAL nebo 
dýhách imitujících dřevo.

Panel z hladkého plechu

Vložka 26 mm a 46 mm

  Sekční panel



Profily UNICO

Zárubeň a rámy křídla dveří a vrat UNICO 
jsou vyrobeny z ocelových profilů, pozinko-
vaných (tříkomorových) o tloušťce stěny od 
1,5 mm do 2 mm. Tyto profily jsou teplé a 
jsou vybavené tepelnou bariérou (tvar sinu-
soidy) vyrobenou z ocelové ocele. Zárubeň a 
rám křídla je práškově lakován.

Profily PRESTO

Zárubeň a rám křídla dveří a vrat PRESTO je 
vyrobené z ocelových profilů, černých (jed-
nokomorových) o tloušťce stěny 1,5 mm. 
Tyto profily jsou chladné, bez tepelné bariéry. 
Zárubeň a rám křídla je práškově lakován.



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.
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