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TICHÝ
CHOD

Díky použití koleček s valivými ložisky 
se vrata pohybují plynule a tiše. Uzavřený 
typ kuličkových ložisek je chráněn před 
prachem a vlhkostí a nepotřebuje mazivo.

MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST 
PRUŽIN U STANDARDNÍHO 
PROVEDENÍ VRAT

Životnost sekčních vrat je koncipována 
na 25 000 zvedání-spouštění. To 
odpovídá cca 17 letům provozu při 
otevírání-zavírání vrat 4x denně po 
celou dobu užití.

ZARUČENÁ
BEZPEČNOST 

Konstrukce sekčních vrat ALUTECH 
zamezuje:
- sevření prstů;
- zachycení a poranění;
- nekontrolovanému posunu křídla 

vrat;
- spadnutí vrat v případě poruchy 

pružiny.
Vrata splňují evropské normy 
EN 12604, EN 12453, EN 12424, 
EN 12425, EN 12426.

INDIVIDUÁLNÍ
PROVEDENÍ

Nabízíme široký výběr dekorů a barev: 
5 druhů dekoru křídla vrat a standardní 
barevnou paletu rozšířenou až 
o 10 dalších barev za stejnou cenu.

NENÁROČNOST NA 
PODMÍNKY PROVOZU

Sortiment garážových vrat
ALUTECH je nabízen ve dvou sériích – 
Trend a Classic. Snadno si vyberete vrata 
na míru s přihlédnutím ke klimatickým 
podmínkám vašeho regionu, specifikům 
provozu a vašemu rozpočtu.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
NÁTĚRU

750 hodin. To odpovídá 15 letům 
provozu v pobřežních oblastech nebo 
znečištěných průmyslových lokalitách. 
Jedinečná odolnost oceli vůči korozi se 
dosahuje díky:
- tloušťce zinkového povlaku (16 µm);
- vrstvě nátěru (PUR-PA) silné 

23–35 µm.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI ZA 
STANDARDNÍ CENU

Vrata ALUTECH se vyrábí individuálně 
pro každého zákazníka za standardní 
cenu. Můžete si objednat vrata libovolné
šířky a výšky v rozestupech po 5 mm.

ARGUMENTŮ 
VE PROSPĚCH 

VRAT
ALUTECH

1

2

3 4 7

6

5
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Dokonalá 
konstrukce 
sendvičových
panelů

Ocelové panely vyplněné polyuretanovou pěnou zajišťují 
výbornou tepelnou izolaci a pomáhají tak šetřit náklady 
na vytápění.

Konstrukce panelu zajišťuje ochranu proti sevření prstů 
v souladu s evropskou bezpečnostní normou EN 12604.

Uzavřené okraje ocelových plechů zajišťují vysokou pevnost 
panelu a zamezují rozvrstvení vzniklé působením slunečního 
záření nebo prudkým spouštěním vrat.

Čtyři vrstvy ocelových plechů v místě upevnění vruty 
zajišťují větší pevnost. Pevné spojení ocelových plechů 
vylučuje možnost rozvrstvení při prudkém spuštění 
křídla vrat.

Vůči opotřebení odolný polyuretanový nátěr zajišťuje 
spolehlivou ochranu proti korozi.

Adhezní nátěr zajišťuje výbornou přilnavost pěny k plechu 
a tím se zamezuje riziku deformace panelů působením 
slunečního záření.

Elastická těsnicí vložka z EPDM odolná vůči mrazu zaručuje 
dobrou tepelnou a zvukovou izolaci vrat.

→

→

→

→

→

→

→

u garážových
vrat
série Classic

u garážových
vrat
série Trend

tloušťka panelu

tloušťka panelu

45 mm

40 mm



Série Classic
Díky zdokonalené tepelné izolaci, zvýšené 
pevnosti a vysoké odolnosti vůči korozi 
jsou garážová vrata série Classic vhodná 
pro použití v nejdrsnějších podmínkách!

VÝBORNÁ
TEPELNÁ IZOLACE

Tloušťka panelu 45 mm zaručuje 
výbornou tepelnou izolaci. Koeficient 
odolnosti vůči prostupu tepla je 
srovnatelný s charakteristikami cihlové 
stěny o tloušťce 60 cm. Vrata pomáhají 
ušetřit prostředky vynakládané ročně na 
vytápění vnitřních prostor.

KOVÁNÍ Z NEREZ
OCELI

Vnitřní závěsy a panty vodících koleček,
vyrobené z nerezové oceli AISI 430, jsou
vysoce odolné proti korozi.
To zaručuje spolehlivý provoz vrat 
v prostorech se zvýšenou vlhkostí 
a pobřežních oblastech.

VYSOKÁ ODOLNOST
VŮČI VĚTRU

Díky konstrukci sendvičových 
panelů je křídlo vrat vysoce odolné 
proti nárazu a větrnému zatížení. 
4. třída odolnosti proti větru podle 
EN 12424. Vrata jsou odolná proti 
působení větru o rychlosti 
120 km/h.
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Tepelná izolace 
garážových
vrat  Classic

• Sendvičové panely o tloušťce 45 mm.
• Vnitřní závěsy a panty vodících koleček

z nerezové oceli.
• Individuální provedení za standardní cenu. 

Výběr šířky a výšky s odstupem po 5 mm.

Do
vytápěných
prostor

Do lokalit
s chladným 
podnebím

Do místností
se zvýšenou 
vlhkostí

SPOLEHLIVÁ
IZOLACE

Po celém obvodu jsou garážová
sekční vrata ALUTECH vybavena těsnícím 
materiálem EPDM, který je odolný proti 
mrazu. Těsnění je dvouvrstvé.
Vzdušná komora mezi vrstvami zajišťuje 
dodatečnou tepelnou izolaci vrat.



HARMONICKÝ 
VZHLED

Nátěr rohových sloupků
a krycí lišty harmonicky ladí s křídlem 
vrat. Standardní barva rámu vrat je bílá 
(RAL 9016). Zákazník může zvolit ale 
kteroukoli barvu z katalogu RAL.

DODATEČNÁ
OCHRANA ROHOVÝCH 
PODPĚR

Po vydatných srážkách se
u spodní části vrat může zadržovat 
větší množství vody. Polymerový nátěr 
rohových podpěr minimalizuje riziko 
výskytu koroze pod vlivem vysoké 
vlhkosti.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST 
OCELOVÝCH KOLEJNIC

Celý systém vodicích kolejnic se 
vyrábí z pozinkované oceli. Pevný 
a spolehlivý nadpražní celek*, 
skládající se z ocelových prvků, se 
vyznačuje dlouhou životností.

* stejně jako u série Classic.

Pevná a spolehlivá konstrukce garážových 
vrat Trend zaručuje mnohaletý 
bezporuchový provoz.

Série Trend



Praktická 
garážová
vrata  Trend

• Sendvičové panely o tloušťce 40 mm.
• Vnitřní závěsy a panty vodících koleček

z pozinkované oceli.
• Individuální provedení za standardní cenu.

Výběr šířky a výšky s odstupem po 5 mm.

OCHRANA
PROTI PRŮVANU

Nastavitelné panty vodicích koleček*
umožňují dosáhnout těsnějšího přiléhání
křídla vrat k těsnicímu materiálu, díky čemu
se zamezuje průvanu a úniku tepla.

* stejně jako u série Classic.

Za dostupnou
cenu

Do nevytápěných 
prostor

Pro oblasti s 
mírným podnebím



Individuální 
provedení
a vyvážený styl

Doplňky
pro dodatečné 
pohodlí

Okna
Vybavení garážových vrat okny
zaručí přístup denního světla do garáže 
a úsporu elektrické energie.

STANDARDNÍCH 
BAREV 

5

10

3

DEKORŮ
SENDVIČOVÉHO
PANELU

BARVY
NAPODOBUJÍCÍ 
DŘEVO

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Zlatý dub

Tmavý dub

Višeň

*

Zabudovaná vrátka
Vrátka představují praktické řešení, které 
umožňuje vejít do garáže bez otevírání vrat. 
Používání vrat se stává pohodlnější 
a prodlužuje se tak jejich životnost.

Garáže bez dodatečného vchodu 
se vybavují zámkem s možností 
uzamčení zvenčí i zevnitř.

Zabudovaná vrátka Dvířka ve fasádě

* Uvedené barvy jsou podobné paletě RAL.

Zámek

Provedení 
Woodgrain

 

Provedení 
Woodgrain

 

Provedení 
Woodgrain

 

Provedení 
Woodgrain

 

Provedení 
Woodgrain

 

Hladký 
povrch

Hladký 
povrch

Hladký 
povrch

S-drážka M-drážka L-drážka Mikrolamela Kazeta
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Velký výběr doplňků pro snadné ovládání 
a bezpečný provoz automatických vrat
ALUTECH. Vrata série Classic a Trend 
jsou vybavena automatikou Marantec.

Série COMFORT 260.speed / 270.speed / 280.speed 
Automatika od předního světového výrobce automatizační techniky.
Vysoká kvalita je nyní dostupná pro každého.

Automatická 
garážová vrata 
pro větší komfort

• Dálkové ovládání: ovladače, radiové 
digitální klávesnice.

• Fotoelektrické snímače a signální lampy 
pro bezpečný provoz.

• Jeden ovladač pro všechny automatické 
systémy  vrata a rolety.

Komfortní
provoz

Cena příznivější
než u konkurence

Ovládání
z auta
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Skupina společností ALUTECH patří mezi přední hráče na trhu roletových systémů a sekčních vrat v Západní a Východní Evropě a 
zaujímá vedoucí pozici mezi výrobci hliníkových profilových systémů v postsovětském prostoru. Holding ALUTECH zastřešuje šest 
výrobních závodů a 4 z nich (v Bělorusku, Rusku, Ukrajině a Německu) se zaměřují na výrobu sekčních vrat.

Všechny provozy ALUTECH jsou vybaveny moderním hi-tech zařízením, např.
• moderní linka na výrobu sendvičových panelů pro sekční vrata;
• profilovací linky;
• komplex na lakování a stříhání hliníkových plechů;
• hi-tech linky na výrobu hliníkových extrudovaných profilů;
• automatizované komplexy na odlévání hliníkových dílů;
• moderní práškovací linky;
• největší komplex v celém postsovětském prostoru na eloxování hliníkových profilů.

Vlastní výrobní komplexy umožňují odborníkům skupiny společností ALUTECH kontrolovat kvalitu výrobků na všech etapách výrobního 
procesu: počínaje pořízením surovinových materiálů až po výrobu konečných produktů a jejich balení. Systém řízení kvality ve všech 
provozech Skupiny je certifikován v souladu s požadavky ISO 9001 v systému TÜV CERT.

Skupina společností  ALUTECH aktivně rozšiřuje svá odbytiště. Nyní se výrobky společnosti dováží do 65 zemí postsovětského 
prostoru, Pobaltí, Skandinávie, Západní a Východní Evropy, a také do USA, Kanady a Austrálie. Sekční vrata ALUTECH bezchybně 
slouží k zajištění pohodlí a bezpečí a odrážejí krásu systémové kvality, kterou si zasloužíte Vy i Váš domov.
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Alutech Incorporated  LLC AluminTechno  GmbH Günther Tore Systems GmbH, Německo

www.maxdoors.sk
Spoločnosť MAXDOORS SK s.r.o. vznikla na základe nadobudnutých skúsenosti a kontaktov. Hlavným cieľom našej spoločnosti 

Sme otvorení k spolupráci so všetkými, ktorí ocenia systematického prístupu k podnikaniu, kvalitu, profesionalitu, spoľahlivosť a poctivosť.

www.alutechdoors.sk


