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DVOUKŘÍDLÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Pro rodinné domy i samostatně stojící garáže
Kvalitní materiály

www.ppi-garazovavrata.cz

Standardní typy vrat i vrata na míru

GARÁŽOVÁ VRATA PPI
n Základním stavebním prvkem rámu a křídla vrat je pozinkovaný pro l o tloušťce 1,5 - 2 mm
n Využití možnosti pro lu s přerušeným tepelným mostem pro lepší tepelné vlastnosti
n Jednoduché, nebo dvojité opláštění 1 mm n Zateplení PUR výplní

TYPY STANDARDNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Máte zájem o jiné provedení garážových vrat?
Nebo jinou barvu?

Ilustrativní obrázky - 3D modelace

V případě, že si nevyberete žádný z našich typů garážových vrat,
zašlete nám poptávku a my Vám vypracujeme gra cký návrh podle
Vašich požadavků společně s cenovou nabídkou a požadovanou
barvou RAL.

VRATA KLASIK

VRATA PREMIUM

VRATA DOMINANT

HLADKÁ

PROLISY 150 - 200 mm

PROLISY 50 - 100 mm

vnější i vnitřní strana bez prolisů

vnější strana s prolisy
vnitřní strana s hladkým povrchem

vnější strana s prolisy
vnitřní strana s hladkým povrchem

SYMETRICKÁ

TYPY PROSKLENÍ

ASYMETRICKÁ

n Prosklení v minimální šířce 300 mm
n Vždy dvojsklo
n Možnost bezpečnostního skla
HLADKÁ

LAMELY
150 - 200 mm

LAMELY
50 - 100 mm

SYMETRICKÁ - PROSKLENÍ UPROSTŘED

HLADKÁ

LAMELY
150 - 200 mm

LAMELY
50 - 100 mm

HLADKÁ

LAMELY
150 - 200 mm

LAMELY
50 - 100 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
n
n
n
n
n

pro ly a dveřní výplně jsou galvanicky zinkovány
před povrchovou úpravou oxidováno pro lepší
přilnavost barvy
základová barva
vypalovaná prášková barva dle odstínů RAL

LAMELY
50 - 100 mm

ČIRÁ KŮRA

MLÉČNÉ METALUX

kůra - rámeček - čiré

Metalux - rámeček - čiré

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ASYMETRICKÁ - PROSKLENÍ UPROSTŘED

HLADKÁ

SYMETRICKÁ - PROSKLENÍ HORNÍ

HLADKÁ

LAMELY
150 - 200 mm

ČIRÉ
čiré - rámeček - čiré

LAMELY
150 - 200 mm

LAMELY
50 - 100 mm

ASYMETRICKÁ - PROSKLENÍ HORNÍ

HLADKÁ

LAMELY
150 - 200 mm

LAMELY
50 - 100 mm

ZÁKLADNÍ BARVY GARÁŽOVÝCH VRAT

n
n
n
n
n

jednobodový zámek, standard kování H2 v provedení klika/klika, nebo koule/klika
2 ks čepů na každé křídlo vrat, které brání samovolnému vysazení dveřního křídla
kuličkové panty vlastní výroby je možné promazávat z čelní strany bez nutnosti demontáže vratového křídla
2D panty – možnost nastavení ve dvou směrech
pevné křídlo garážových vrat vybaveno standardně pákovou basculí

n Garážová vrata je možné vybavit systémem ABLOK
n Systémem ABLOK umožňuje snadnou aretaci křídla vrat při otevřené poloze
n Systém ABLOK je vlastním konstrukčním řešením rmy PPI

Podívejte se na video
k systému ABLOK
RAL 9010

RAL 7016

RAL 8003

RAL 8017

