POSUVNÁ VRATA TOP

Kvalitní eská vrata na míru

POSUVNÁ VRATA TOP

Pracovní prostor vrat
Pro pohyb vrat je pot eba volný prostor, ve vyzna eném prostoru
nesmí být ádné p eká ky!
- max. váha vrat 180kg
- musí být dokon ena podlaha
- pr jezdná í ka z stává zachována, se vstupními dve mi A - 200mm
- spád v dráze max. 2mm na celé délce A i E

C

í ka stavebního otvoru max. 5000mm
vý ka stavebního otvoru max. 3000mm
nadpra í min. 90mm
ost ní na stran oblouku min. 125mm
ost ní na stran bez oblouku bez kliky 90mm, s klikou 150mm
viz tabulka bo ní prostor pro otevírání vrat v technické dokumentaci
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Posuvná vrata jsou zajímavou alternativou ke klasickým sek ním, dvouk ídlým nebo rolovacím vrat m. Hlavní výhodou posuvných vrat je mo nost jejich pouze áste ného otev ení
pro pohodlný pr chod osob, ím se dají u et it nemalé náklady na energie. Dal í nezanedbatelnou výhodou je, e instalací
posuvných vrat se nesní í pr jezdná vý ka otvoru.

sahujících a netvo ících freony, plísn , bakterie a insekticidy.
P i po áru se neuvol ují ádné toxické zplodiny.
V echna posuvná vrata jsou vybavena sekcemi s ochranou
proti sev ení prst , co ocení p edev ím rodiny s d tmi. Námi
nabízená posuvná vrata TOP mají v dy masivní hliníkovou konstrukci zaji ující dlouhou ivotnost t chto vrat.

Jako v echna vrata vyráb ná spole ností KRU ÍK s.r.o., i posuvná vrata jsou vyrobena v dy p esn na míru. Pro výrobu
posuvných vrat jsou pou ity sekce o í ce 500 nebo 610mm,
které jsou vyrobeny z oboustrann pozinkovaných plech
o síle a 0,6mm. Izola ní výpl tvo í kvalitní PUR p na silná
40mm, co zaru uje velmi dobré tepeln -izola ní vlastnosti.
Sekce jsou vyráb ny speciální technologií z materiál neob-

Posuvná vrata jsou ut sn na pomocí systému kartá . Tato
vrata umo ují pou ití jakéhokoli typu panelu i v t iny p ísluenství jako u sek ních vrat. Lze tedy pou ít irokou kálu
prosklení, nerezové dekory, madla, kliky, v trací m í ky a podobn . Pouze v p ípad pou ití madla nebo kliky se zámkem
je pot eba vybrat typ, který nebude p i otevírání zachytávat
o ost ní.

KVALITNÍ ESKÁ VRATA NA MÍRU

Samoz ejmostí je mo nost výb ru z tém t í tisíc barev nebo z více ne edesáti imitací d eva, imitací u lechtilých kov
a barevných fólií.
Posuvná vrata TOP jsou vybavena nejmodern j ím hliníkovým
kováním s vedením v horní kolejnici, které krom nás nenabízí
ádný eský výrobce vrat. Toto kování je nejen velmi elegantní, jeliko je v provedení p írodní hliník, ale je rovn velice kvalitní a funk ní. Na stran , kde se vrata dovírají, je masivní hliníkový doraz, který zaji uje ádné dot sn ní vrat. P ejezdový
profil v otvoru je velmi decentní a nízký a umo uje snadné
i t ní. Jako novinku nyní nabízíme mo nost nechat si ud lat
první sekci otvíravou pro pr chod bez nutnosti otevírat vrata.
Jsou to v podstat integrovaná vstupní dví ka.
Pro instalaci vrat TOP je nutné nadpra í pouze 90mm a ost ní na stran s obloukem pouze 125mm.
Kování m e být vyrobeno bu s obloukem a vrata pak zají d jí do gará e podél bo ní st ny anebo bez oblouku a pak mohou vrata jezdit podél otvoru.
U varianty s elektrickým pohonem jsou pou ity stejné pohony
jako u sek ních vrat. V dy doporu ujeme pou ít nylonovou
dráhu, aby byl pohyb vrat co nejti í. Pro montá posuvných
vrat je nezbytn nutná rovná podlaha, maximální povolený
sklon je 2mm na í ku i hloubku vrat. Pokud není rovná podlaha, je ohro ena správná funk nost vrat.

D VOD
PRO VRATA KRU ÍK
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Spole nost KRU ÍK s.r.o. je eská rodinná

6

firma bez cizího kapitálu s tradicí více ne

Pro výrobu na ich vrat pou íváme pouze pi kové panely vyrobené v EU p edními evropskými výrobci na moderních linkách. Pou íváme

20 let.

pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne u

í, tak e
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V echna vrata vyrábíme v dy p esn na míru,

v echna na e vrata mají výborné tepeln -izola ní

tak e ka dá vrata jsou v podstat originál.

vlastnosti.
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Spole nost KRU ÍK s.r.o. je ji velmi dob e eta-

Díky vlastní lakovn jsme schopni vyrobit vra-
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blovaná na evropském trhu. V sou asnosti více

ta v barevném odstínu p esn podle po adav-

ne t etinu produkce vyvá íme do 11 evropských

k zákazník . Pou íváme pouze kvalitní akrylá-

zemí. Na e vrata v ak na la své místo i v exotic-

tové barvy a nabízíme tém

3000 barev.

kých destinacích jako je nap íklad Island, Arménie,
Spojené arabské emiráty a Severní Korea.
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Máme nej ir í nabídku imitací d eva na trhu.
Aktuáln jsme schopni nabídnout více ne 60

Nebojíme se netradi ních zakázek. Na i technici

imitací d eva, imitací u lechtilých kov a barev-

jsou v dy p ipraveni vyjít zákazníkovi vst íc a

ných fólií a tato nabídka se neustále roz i uje.

nabídnout mu optimální e ení pro jakýkoli stavební otvor.
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Tém

v echny náhradní díly dr íme skladem,

tudí jsme schopni poskytnout komponenty

Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci

pro velice rychlé e ení oprav a havarijních

proces ve výrob jsme schopni zákazník m

situací, nap íklad v p ípad nabouraných vrat.

nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzem-

Ceny náhradních díl jsou u nás ve srovnání

sku dodáváme vrata do 10 pracovních dn od

s konkurencí velmi p íznivé.

potvrzení objednávky, do zahrani í ve lh t
15 pracovních dn .
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Neposledním a rovn

d le itým d vodem,

pro zvolit vrata KRU ÍK, je p íznivý pom r
ceny a kvality v ech na ich produkt .
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