Spolehlivost
Optimální tvar sekcí v podstatě zvyšuje pevnost vrat, odolnost proti povětrnostní zátěži
a eliminuje rozvrstvení panelu vlivem slunečního záření.
Tloušťka panelu je 45 mm.
Minimální počet cyklů pružin nahoru-dolů je
25000 což je přibližně 17 let běžného provozu
vrat. (4 zvednutí - spuštění za den)

Rozmanitá řešení
Různé varianty dekorů panelů
Garážová vrata mohou být vyrobena z panelů
v provedení: Lamela, Mikrolamela, Kazeta.

Lamela

Mikrolamela

Kazeta

Široká barevná škála
• Velký výběr základních barev:
Bílá (RAL 9016)
Modrá (RAL 5010)
Stříbrná (RAL 9006)
Hnědá (RAL 8014)

garážová sekční vrata

• Možnost lakování vrat dle vzorníku RAL

Sekční vrata Alutech

• Nové dřevodekory zdůrazní individualitu Vašeho domu

řada „Standard“

Zlatý dub, Tmavý dub, Višeň
Tmavý dub
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Sekční vrata Alutech Standard

moderní, spolehlivá a bezpečná garážová vrata

Úspora času, jednoduchá montáž
Použití tažných pružin ušetří čas při montáži až o 1-1,5
hodiny - není třeba montáž torzních pružin.
Nový systém zavěšení horizontálních vodících drah šetří
čas díky menšímu počtu montážních dílů a zároveň sníží
počet montážních úkonů.

Možnost seřízení pružin
Posílit nebo naopak povolit napnutí pružin je možné přímo během montáže nebo při provozu vrat.
Například - při přirozeném prodloužení pružin po 5-7 letech provozu je možné je stále upravit.

Efektivní bezpečnost
Použití systému „pružina v pružině“ zajišťuje dodatečnou
ochranu v případě přetržení jedné z pružin.

Široké možnosti montáže
Sekční vrata Alutech Standard odpovídají požadavkům
evropských bezpečnostních norem.
Ochrana proti sevření prstu
Speciální horní hrana sekcí umožní zabránit sevření
prstů.

Vrata Standard nabízíme ve velmi přijatelných
a konkurenceschopných cenách.

Ochrana proti pádu a nekontrolovatelnému pohybu
vratového křídla
Křídlo vrat je z každé strany vyvážené tažnou pružinou.

Tyto jsou možné jen díky novým technologickým řešením:

• Tažné pružiny na vyvážení křídla vrat
• Nový systém zavěšení horizontálních
vodících drah
• Nová konfigurace koncových profilů
• Nová konstrukce kolečkových konzol

Komfort
Patent Alutech
Křídlo vrat Alutech Standard je vyvážené pomocí
tažných pružin - princip „pružiny v pružině“.
Tento jedinečný způsob uchycení je chráněn patentem.

Kvalita a spolehlivá automatizační technika rozšíří možnosti v ovládání garážových vrat.
V nabídce je mnoho typů pohonů
• s výhodnou cenou;
• se skvělou spotřebou ve STAND-BY režimu;
• s možností připojení elektrozámku nebo
elektromagnetu pro větší bezpečnost.

