
Sekční vrata Alutech
řada „Classic“

garážová sekční vrata

Prodejce:

Sekční vrata Alutech  
Pohodlné a spolehlivé řešení
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Individuální design

Typy panelů a barevnost Varianty prosklení

Možnost lakování vrat dle vzorníku  RAL

45 mm

jeden z nejpevnějších

panelů v Evropě

Polymerová EPDM těsnící vložka si zachovává vy-
sokou mechanickou pevnost a pružnost i při nízkých 
teplotách, brání vzniku mezer mezi jednotlivými panely
a zvyšuje tepelnou a zvukovou izolaci vrat.

Originální čela panelů zajišťují jejich automatické centro-
vání. Navíc zvyšují pevnost a stabilitu vratového křídla.

Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů 
s vysoce kvalitní polymerovou povrchovou úpravou.

Ocelové plechy na čelní a vnitřní straně jsou
v horní i spodní části jednotlivých panelů spojeny do 
zámku: tím se zvyšuje celková pevnost panelu a je za-
mezeno jejich rozklížení.

Prostor mezi stěnami panelu je rovnoměrně vyplněn 
tvrdou polyuretanovou pěnou bez obsahu freonu. Vy-
soká míra tepelné izolace.

Sendvičový panel sekčních 
vrat ALUTECH je základem 
dlouhodobého a bezpečného 
provozu výrobku. Konstrukce 
panelů zajišťuje spolehlivou 
ochranu místnosti před vlivy 
okolního prostředí a hlukem 
a garantuje bezpečí vašeho 
majetku.

Tepelná propustnost křídla 
vrat

Díky tloušťce 45 mm je panel 
nejen velmi tuhý, ale koeficient 
prostupu tepla celého křídla je 
pouhých 0,61 W/m2K.
U vrat s vestavěnými dveřmi  je 
U = 1,07 W/m2K.
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W095 665 × 345 mm

W046 637 × 334 mm

W085 609 × 203 mm

Základní barvy v provedení lamela, 
mikrolamela:

Základní barvy v provedení kateta - bílá a hnědá.

Rozšiřujeme sortiment nabízených 
výrobků. 

Kromě dosud nabízených tvarů 
WO46, WO95 a WO85 Vám rádi 

Dřevodekory v provedení lamela:

RAL 9016 Bílá

RAL 9006 Šedostříbrná

RAL 5010 Modrá

RAL 8014 Hnědá

nabídneme nová dekorativní okna ve tvaru kříže nebo 
slunečních paprsků.

• Jsou vyrobena ze světopropustného polykarbonátu 
nebo akrylu. Ten je odolný vůči nárazu a při rozbití nevy-
tváří ostré střepy.  Má 85% propustnost světla.

• Hermetická dvojitá akrylová vložka zamezuje orosení 
oken zevnitř a zvětšuje tepelné vlastnosti vrat.

• Aby rámečky oken ladily s designem sekcí vrat, do-
dáváme je v provedení Woodgrain.

Křídlo vrat 
U = 0,61 W/m2K

Garážová sekční vrata ALUTECH – představují pohodlné a spolehlivé konstrukční řešení. Vhodným způsobem 
dolaďují architekturu vašeho domu a zvýrazňují jeho moderní vzhled, udržují uvnitř garáže teplo a zajišťuji spo-
lehlivou ochranu před vloupáním. Charakteristickými vlastnostmi garážových vrat ALUTECH jsou jejich harmo-
nický styl a spolehlivá konstrukce.

Pevnost a spolehlivá ochrana



Garážová sekční vrata Alutech

Spolehlivá a s dlouhou život-
ností

V konstrukci garážových vrat ALU-
TECH jsou použity kvalitní součásti 
renomovaných evropských výrob-
ců, nerezové kování, povrchově 
ošetřené pružiny a boční krycí lišty
s vysokou odolností proti korozi. 
Pevná ocelová nosná konstruk-
ce zaručuje stabilitu a spolehlivou 
funkci vrat po celou dobu jejich ži-
votnosti. Minimální životnost pružin 
činí 25 000 spouštěcích cyklů „na-
horu-dolů“.

Estetická a atraktivní

Různé varianty povrchů a jejich ba-
revných úprav zdůrazňují individua-
litu jednotlivých zákazníků. 

Větrací mřížky

V tomto roce rozšiřujeme sortiment 
a nabízíme nový doplněk vrat - vě-
trací mřížky.
Pomocí větracích mřížek usnadníte 
cirkulaci vzduchu v prostoru garáže, 
skladu, dílny... Mřížky obsahují síťky 
proti hmyzu, což je nepochybně vý-
hodou i pro Vás. 
U mřížek je možno také regulovat 
proudění vzduchu.

Pohodlná a komfortní

Garážová vrata ALUTECH se ply-
nule a tiše zvedají po vertikálních 
vodících lištách pod strop garáže, 
přičemž prostor před vjezdem zů-
stává volný a rozměry průjezdo-
vého otvoru zůstávají nezměněny. 
Vrata ALUTECH jsou vyvážena 
individuálně volenými pružinami
a lze je tedy snadno otevírat i zaví-
rat manuálně.
Automatizovaná vrata však posky-
tují mnohem větší komfort, lze je 
totiž otevírat pomocí dálkového 
ovládání přímo z vozu.

Bezpečná

Pro vás a vaši rodinu garantujeme 
absolutně bezpečný provoz výrob-
ku. Konstrukce vrat zajišťuje:

• Ochranu proti sevřením prstů.

• Ochranu proti zachycení 
 a pořezání.

• Ochranu proti pádu vratového 
 křídla.

Garážová sekční vrata Alutech

Automatizace ovládání vrat

Automatizovaná garážová vrata 
ALUTECH vybavená elektrickým 
pohonem a dálkovým ovladačem se 
snadno a pohodlně ovládají přímo
z automobilu, čímž je výrazně zvý-
šen komfort obsluhy a zároveň za-
jištěno spolehlivé zabezpečení vrat. 
Doplňková zařízení jako například 
dálkové ovladače, fotobuňky, ovlá-
dací panely, transponderové karty, 
signální světelné zdroje, semafory 
a mnohá další – rozšiřují možnosti 
ovládání vrat a zvyšují bezpečnost 
a funkčnost celého systému.

Pohodlně

Dálkové ovládání umož-
ňuje snadno otevřít vra-
ta přímo z automobilu.

Bezpečně

Instalovaný systém od-
halení překážek v pohy-
bu. Možnost instalace 
fotobuněk a dalších bez-
pečnostních prvků.

Spolehlivě

Vysoké standardy kvality 
při výrobě; povinná kon-
trola výrobků ve specia-
lizovaných laboratořích; 
poprodejní servis.

Vestavěné dveře

Při každém vstu-
pu nebo východu
z garáže není nutno 
zvedat celá vrata. 
Vestavěné dveře še-
tří čas i energii. Izo-
lační vlastnosti zů-
stávají nezměněny
a životnost výrobku 
se prodlužuje.

Sekční vrata a dve-
ře vestavěné ve fa-
sádě

Sekční vrata a dveře ve-
stavěné v jejich blízkosti 
do fasády domu jsou ře-
šeny v jednotném stylu, 
harmonicky zapadají do 
uceleného stylu budovy
a ideálně se vzájemně 
doplňují.


