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Kvalitní česká vrata na míru

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN LAMELA

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN KAZETA

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem
klasického designu a tradičním původním typem sekčních
vrat. Díky jasným liniím a přesným rozestupům lamel se hodí
ke každému typu domu a zdiva. Použití lamely s hladkým povrchem umožňuje aplikaci technologie kašírování panelu, což
výrazně rozšiřuje nabídku imitací dřeva i barevných odstínů.

Hledáte klasický a rustikální vzhled? Pak zvolte kazetová
vrata. Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblibě pro svůj
charakteristický prolis, který doplňuje architekturu Vašeho
domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším
typem pro použití dekorativního prosklení.

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN DRÁŽKA

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN HLADKÝ

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším
představitelem moderního designu garážových vrat. Jejich
předností je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné linie a tím doplňuje
moderní styl Vašeho domu. Tento typ panelů je rovněž
vhodný pro kašírování.

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů
bez prolisů vhodně doplňují moderní architekturu stavby.
Výhodou je jednoduchost a snadná údržba. Je také ideální
pro kašírování a využití široké škály nerezových dekorů
a nejrůznějších tvarů designových okýnek.

GARÁŽOVÁ VRATA DESIGN V-PROFIL

GARÁŽOVÁ VRATA RSV

Nejnovější typ panelu, který skutečně poutá pozornost.
V-proﬁl je novým typem panelu, který na první pohled
zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři
8, 10 nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu, která se
harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch
panelu je vždy hladký.

Renovační systém vrat umožňuje vyměnit stará dvoukřídlá
nebo například výklopná vrata za nová sekční vrata bez
nutnosti vybourávání starých zárubní, což může v některých případech uspořit nejen spoustu času, ale i ﬁnančních prostředků. Vrata se systémem RSV je rovněž možno
použít v objektech, kde není žádné nadpraží ani ostění.

TECHNOLOGIE KAŠÍROVÁNÍ

IMITACE DŘEVA

Jako jediný výrobce vrat ve střední Evropě vlastníme
kašírovací linky, které umožňují potahování vratových
panelů libovolnou imitací dřeva, imitací ušlechtilého kovu
nebo barevnou fólií. Používáme jen nejkvalitnější fólie s UV
ﬁltrem od renomovaných německých výrobců Renolit
a Hornschuch, vždy o síle 200 mikronů.

Pro přírodní vzhled Vašeho domu zvolte garážová vrata
s imitací dřeva. Technologie kašírování umožňuje přesné
barevné sladění vrat se vstupními dveřmi a s okny. Je
možno potahovat panely hladké bez prolisu, panely se
středovou drážkou a panely s designem lamela. V současnosti nabízíme více než 60 různých fólií.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

NEREZ DEKORY A DEKORATIVNÍ PROSVĚTLENÍ

Díky vlastní lakovně můžeme nabídnout výběr téměř ze tří
tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou
domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné vůči všem
klimatickým vlivům. Díky tomu si lakovaná vrata zachovávají barevnou stálost po dlouhá léta.

Vytvořte si vlastní originální vzhled Vašich vrat. Nerezové
dekory a dekorativní prosvětlení umožňují odlišit vrata,
vtisknout jim individualitu a nápad. Jsme schopni vyrobit
jakýkoli dekor dle Vašeho přání, decentní i masivní. Povrch
nerezových doplňků je matný. Inspirací pro Vás může být
konﬁgurátor vrat na našich webových stránkách.

INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVEŘE

VEDLEJŠÍ DVEŘE

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou drobnost.
Vstupní dveře šetří náklady na energie, jelikož umožňují
vstup bez nutnosti otvírat celá vrata. Jsme prvním českým
výrobcem, který nabídl integrované vstupní dveře s nízkým
prahem, což umožňuje bezpečný a bezbariérový vstup.

Vedlejší dveře jsou elegantním doplňkem garážových vrat
a mohou být vzhledově naprosto totožné s Vašimi vraty.
Vedlejší dveře s masivním hliníkovým rámem vyrábíme
s přerušeným i s nepřerušeným tepelným mostem. Varianta s přerušeným tepelným mostem má vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

POHONY MARANTEC

SCHEMATICKÝ NÁKRES GARÁŽOVÝCH VRAT

K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec
Comfort, které odpovídají všem moderním požadavkům
na pohony garážových vrat. V současné době jsou na
trhu pohony řady Marantec Comfort 2xx, která obsahuje
pohony Comfort 260, 270 a 280 (černé provedení) a řady
Marantec Comfort 3xx, která obsahuje pohony Comfort
360, 370 a 380 (bílé provedení).

Všechna sekční garážová vrata KRUŽÍK jsou vybavena buď
systémem kování s torzními pružinami (nákres č.1) nebo
systémem s tažnými pružinami (nákres č.2). Pružiny torzní
i tažné zajišťují optimální vyvážení vratového křídla, takže
ani ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.

Pohony řady 3xx mají luxusní bílé provedení, 10 LED diod,
jsou rychlejší při otevírání a již v balení jsou dva dálkové
ovladače. Pohony řady 2xx jsou cenově výhodnější, mají
rovněž LED osvětlení a balení obsahuje jeden dálkový
ovladač.
Všechny pohony obou řad Marantec Comfort mají záruku
5 let!

POHONY DOORMAX
Stropní pohon DOORMAX je cenově nejvýhodnější typ
pohonu pro garážová vrata, který máme v nabídce. Dle provedení má tlačnou a tažnou sílu 600N, 1000N nebo 1200N.
Ladění je velmi jednoduché a intuitivní. Je vždy vybaven
funkcí měkkého rozjezdu i dojezdu. Jednoduchý a spolehlivý
pohon garážových vrat se zárukou 3 roky, to je DOORMAX.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Provedení styku jednotlivých
sekcí zamezuje riziku sevření
prstů při manipulaci s vraty,
což ocení především rodiny
s dětmi.

Automatika elektrického pohonu při kontaktu s jakoukoli
překážkou okamžitě zastaví
vrata a vzápětí aktivuje
zpětný chod.

PŘEHLED PANELŮ
Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,6 mm. Panel může
být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potahován technologií kašírování. Izolační výplň
tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících
freony, plísně, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

GOLDEN OAK – zlatý dub
2178001-167

NUSSBAUM – tmavý dub
(ořech) 2178007-167

MAHAGON
2097013-167

OREGON
1192001-167

EICHE DUNKEL
(bahenní dub)
2052089-167

STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167

EICHE NATUR
(přírodní dub)
3118076-168

CHERRY AMARETTO
F436 3043

EICHE HELL
2052090-167

SAPELI
2065021-167

SHOGUN AC
49197-011

SHOGUN AF
49198-011

TABASCO TEAK
2222004-195

BERGKIEFER
3069041-167

EICHE RUSTIKAL
3149008-167

EICHE
3156003-167

MACORE
3162002-167

MOOREICHE
3167004-167

BLACK CHERRY
3202001-167

IRISH OAK
3211005-148

RUSTIC CHERRY
3214007-195

SIENA ROSSO
49233

SIENA NOCE
49237

WINCHESTER
49240

SOFT CHERRY
3214009-195

SHOGUN AD
49195-011

WALNUSS KOLONIAL
F436 3062

WALNUSS AMARETTO
F436 3058

BIRKE ROSE
F436 3031

NOCE SORRENTO NATUR
F436 3041

NOCE SORRENTO
BALSAMICO
F436 3042

METBRUSH QUARZGRAU
F436 1005

ANTHRAZITGRAU GLATT2
701605-097

CREME
F436 5054

GRAU
715505-167

DUNKELROT
308105-167

WEINROT
300505-167

BRILLANTBLAU
500705-167

STAHLBLAU
515005-167

DUNKELGRÜN
612505-167

MOOSGRÜN
600505-167

ACHATGRAU
703805-167

QUARZGRAU
703905-167

SCHOKOBRAUN
887505-167

BRAUN MARON
809905-167

METBRUSH ALUMINIUM
F436 1001

ANTHRAZITGRAU
701605-167

QUARZGRAU 2
703905-083

HELLROT
305405-167

SCHWARZBRAUN
851805-167

ANTEAK
3241002-195

ANTIQUE OAK
3211006-148

DUNKELBLAU
503095-167

EICHE GRAU
2140005-167

LICHTGRAU
725105-167

METBRUSH SILVER
F436 1002

ALTWEISS
F456-5053

METBRUSH
ANTHRAZITGRAU
F436 1006

WALNUSS TERRA
F436 3059

WALNUSS CURCUMA
F436 3064

BASALTGRAU
701205-167

SHEFFIELD OAK KOLONIAL
EF1540802

ANTHRAZITGRAU STYLO
F436 4003

ALUX ANTHRAZIT
F436 1012

ALUX DB 703
F436 1014

TEAK ROYAL GREY
F436 3050

DŮVODŮ
PROČ VRATA KRUŽÍK
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Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná
ﬁrma bez cizího kapitálu s tradicí více než
20 let.
Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru,
takže každá vrata jsou v podstatě originál.
Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné
rámy, které zasahují do otvoru.
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Pro výrobu našich vrat používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci na moderních linkách. Používáme
pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne užší,
takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.
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Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.
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Máme nejširší nabídku imitací dřeva na trhu.
Aktuálně jsme schopni nabídnout více než
60 imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů
a barevných fólií a tato nabídka se neustále
rozšiřuje.
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Téměř všechny náhradní díly držíme skladem,
tudíž jsme schopni poskytnout komponenty
pro velice rychlé řešení oprav a havarijních
situací, například v případě nabouraných vrat.
Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání
s konkurencí velmi příznivé.

Jako jediný výrobce vrat poskytujeme záruku
až 11 let.
Nebojíme se netradičních zakázek. Naši
technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi
vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor. Společnost KRUŽÍK s.r.o.
je již velmi dobře etablovaná na evropském
trhu. V současnosti více než třetinu produkce
vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata
však našla své místo i v exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené
arabské emiráty a Severní Korea.
Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci
procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům
nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů
od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě
15 pracovních dnů.
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Neposledním a rovněž důležitým důvodem,
proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr
ceny a kvality všech našich produktů.
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