
PRŮMYSLOVÁ 
SEKČNÍ VRATA



ŠIROKÉ
MOŽNOSTI MONTÁŽE

10 variant montáže umožňují instalovat 
vrata do otvorů nejrůznějších rozměrů 
a forem. Vrata se vyrábí individuálně 
pro každý otvor libovolné šířky a výšky 
v krocích po 5 mm.

DOSTUPNÝ
A KVALITNÍ SERVIS

Společnost ALUTECH nejenom vyrábí 
vrata s vynikajícími charakteristikami, 
ale i zajišťuje jejich rychlý a kvalitní 
servis. Servisní služby se poskytují v co 
nejkratší lhůtě díky tomu, že regionální 
zastoupení ALUTECH disponují 
dostatečnými zásobami náhradních dílů, 
které se pravidelně doplňují.

VRATA PRO KAŽDÝ
OBJEKT

Široký sortiment průmyslových vrat umožní 
snadně vybrat vrata, která budou splňovat 
individuální požadavky zákazníka:

• série ProPlus a ProTrend ze 
sendvičových panelů;

• panoramatická vrata AluPro, 
AluTherm a AluTrend.

ZARUČENÁ  
BEZPEČNOST

Garantujeme bezpečný provoz 
průmyslových vrat. Vrata splňují 
požadavky evropských bezpečnostních 
předpisů EN 12604, EN 12453, EN 12424, 
EN 12425, EN 12426.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST 
POTVRZENÁ ZKOUŠKAMI

Pro výrobu vrat se používají  
komponenty s vysokou odolností 
proti korozi:

• lakované boční krytky a torzní 
pružiny;

• sendvičové panely s 
polyuretanovou krycí vrstvou 
modifikovanou polyamidovými 
částicemi (PUR-РА);

• žárově zinkované ocelové vodicí lišty.
Zkoušky potvrdily, že křídlo vrat zůstává 
nedotčené korozí až 15 let v pobřežních 
oblastech.

ENERGETICKÁ  
ÚSPORNOST

Ocelové panely vyplněné polyuretanovou 
pěnou výborně zajišťují tepelnou 
izolaci. Taková vrata pomáhají udržovat 
komfortní teplotu v provozních 
místnostech a ušetřit za topení.

ARGUMENTŮ 
PRO  

VRATA  
ALUTECH

PEVNOST
A SPOLEHLIVOST

Díky sendvičovým panelům vyplněným 
tuhou polyuretanovou pěnou křídla vrat jsou 
pevná a odolná vůči nárazům a větru. Vrata 
ProPlus vydrží zatížení ve výši až 700 Pa, což 
je srovnatelné s větrem rychlostí 120 km/hod.
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* Detailní záruční podmínky jsou uvedeny v manuálu vrat.
** U vrat 3000 × 3500 mm s / bez dveří.

LET
ZÁRUKA 
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Dokonalá 
konstrukce 
sendvičových 
panelů

Ocelové panely vyplněné polyuretanovou pěnou zajišťují 
výbornou tepelnou izolaci a pomáhají ušetřit na topení.

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

Ocelové plechy tvoří uzavřený obvod, což zajišťuje vysokou 
pevnost panelu a zamezuje rozvrstvení vlivem slunečního 
záření nebo při prudkém sklopení křídla.

Čtyři vrstvy ocelových plechů v místech spojení vruty zajišťují 
větší pevnost. Pevné spojení ocelových plechů vylučuje 
možnost rozvrstvení při prudkém sklopení křídla vrat.

Polyuretanový povlak odolný vůči opotřebení zajišťuje 
spolehlivou ochranu proti korozi.

Adhezní nátěr zajišťuje výbornou přilnavost pěny k plechu 
a tím se zamezuje riziku nafouknutí panelů pod vlivem 
slunečního záření.

Elastická těsnicí vložka z EPDM odolná vůči mrazu zaručuje 
dobrou tepelnou zvukovou izolaci vrat.
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Vrata ProTrend se charakterizují dlouhou životností 
a bezpečností, součástí standardního provedení je systém 
zamezující poruchám pružin a utržení lanka. Životnost pružin 
průmyslových sekčních vrat činí 25 000 zvednutí — sklopení. 
To odpovídá přibližně 17 letům provozu při otevírání — uzavírání 
4x denně po celou dobu provozu.

• Sendvičový panel silný 40 mm.
• Závěsné čepy a panty z pozinkované ocele.
• Maximální rozměr vrat ― 7000 × 6000 mm.

Dostupné  
ceny

Pro použití  
v průmyslových objektech

Praktická průmyslová vrata  
ProTrend

Energeticky úsporná  
průmyslová vrata ProPlus

• Sendvičový panel silný 45 mm.
• Závěsné čepy a panty z pozinkované ocele.
• Maximální rozměr vrat ― 8000×7000 mm.

Pro místnosti  
se zvýšenou vlhkostí

Pro oblasti  
s chladným podnebím

Včetně oblastí 
dálného severu!

Pevné a teplé sendvičové panely umožňují používat vrata série 
ProPlus v oblastech s vysokou větrovou zátěží, v chladném podnebí, 
včetně oblastí dálného severu, a také v místnostech, ve kterých se 
kladou vysoké nároky na tepelnou izolaci.
Vrata ProPlus se perfektně hodí pro použití v prostředí se zvýšenou 
vlhkostí: na automobilových myčkách, v pobřežních a průmyslových 
oblastech.
Panty mezi lamelami křídla a závěsné čepy z pozinkované ocele 
mají vysokou odolnost vůči korozi.
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Úsporná panoramatická vrata 
AluTrend

• Panoramatický panel silný 40 mm.
• Kování z pozinkované ocele.
• Maximální rozměr ― 7000 × 6000 mm.
• Praktické řešení pro každý objekt.

Konkurenční  
cena

Široké možností  
použití

Panoramatická vrata —  
tendence moderní architektury

Elegantní hliníková konstrukce s maximálním 
podílem prosklených ploch zohledňuje 
moderní tendence v designu a zajišťuje 
výbornou tepelnou a zvukovou izolaci. 
Panoramatická vrata představují perfektní 
řešení pro budovy ve stylu hi-tech, autosalóny, 
průmyslové objekty.
Panoramatická vrata ALUTECH jsou 
funkčních sérií AluPro, AluTrend, AluTherm 
splňují různé požadavky zákazníků.



Teplá
panoramatická vrata AluTherm

• Panoramatický panel silný 45 mm.
• Dvojitě nebo trojitě prosklené průzračné výplně.
• Termoizolační efektivita o 40 % vyšší díky hliníkovému  
 profilu s tepelnou bariérou.

• Panoramatický panel silný 45 mm.
• Kování z pozinkované ocele.
• Maximální rozměr vrat ― 7000×6000 mm.
• Velký sortiment řešení prosklení a dodatečných opcí.

s tepelnou bariérou

Funkční  
panoramatická vrata AluPro

Úspora  
na topení

Efektivní  
tepelná izolace

Pro místnosti  
se zvýšenou vlhkostí

Široký sortiment  
doplňků
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Designové  
řešení  
pro průmyslové 
objekty

Dodatečné 
možnosti  
pro průmyslová 
vrata

Zabudovaná  
vrátka
Vrátka představují praktické řešení, které 
umožňuje vejít do místnosti bez otevírání vrat. 
Dělají používání vrat pohodlnější a prodlužují 
jejich životnost.

Průmyslová vrata 
do místností bez 
dodatečného vchodu 
se vybavují zámkem 
s možností uzamčení 
zvenčí a zevnitř.

STANDARDNÍCH BAREV  
V ZÁKLADNÍ CENĚ

DEKORY  
SENDVIČOVÉHO PANELU

Dodatečná opce  
pro individuální design

Vrata všech dekorů mohou být lakovány  
do různých barev katalogu RAL*  
podle individuálního přání zákazníka.

Zámek
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RAL 8017

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Prosklený otvor zajistí průnik 
denního světla do výrobní místnosti 
a umožní ušetřit za elektrickou 
energii.

Při pokusu vypáčit vrata 
(neoprávněně se dostat dovnitř) 
speciální ochranný systém 
blokuje křídlo vrat a znemožňuje 
nepovolaným osobám vstup do 
místnosti.

Dodatečná protikorozní ochrana 
a kování z nerezu prodlužují životnost 
vrat v místnostech se zvýšenou 
vlhkostí.

OknoOchrana  
proti vypáčení

Vybavení  
pro vlhké místnosti

Ražení WoodgrainRažení Woodgrain

S-drážka Mikrovlna

* Uvedené barvy jsou přiblížené paletě RAL.



Automatizovaná vrata se snadně ovládají z 
klávesového panelu nebo rádiového ovládače. 
Taková vrata se vybavují automatikou Marantec.

Automatika od předního světového výrobce. Vysoká kvalita je 
nyní dostupná pro každého! Průmyslová vrata se vybavují pohony 
STA — cenově dostupnějšími variantami se zabudovaným 
ovládáním a funkčnějším řešením s dálkovým ovládáním.



Automatická  
průmyslová  
vrata

• Dálkové ovládání: ovladače, 
 radiové digitalní klavesnice

• Fotoelektrické snímače a signální lampy 
 pro bezpečný provoz

• Přizpůsobení k agresivnímu prostředí  
 (vlhké a nevytápěné místnosti)

Pohodlný  
provoz

Bezpečnost  
a spolehlivost

Funkční  
možnosti



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 na postsovětském prostoru. Holding ALUTECH zastřešuje pět výrobních závo-
dů a 3 z nich (v Bělorusku, Rusku a Ukrajině) 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 na celém postsovětském prostoru komplex na eloxování hliníkových profilů.

Vlastní výrobní komplexy umožňují odborníkům skupiny společností ALUTECH kontrolovat kvalitu výrobků na všech etapách výrob-
ního 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 prosto-
ru, Pobaltí, Skandinávie, Západní a Východní Evropy, a také do USA, Kanady a Austrálie. Sekční vrata ALUTECH bezporuchově zajišťují 
komfort a bezpečnost a odrážejí krásu soustavného přístupu ke kvalitě, kterou si zasloužíte vy a váš dům.

02.2017
Аrt. 

Alutech Vratové Systémy Alutech Incorparated Alumin Techno

www.maxdoors.sk
Spoločnosť MAXDOORS SK s.r.o. vznikla na základe nadobudnutých skúsenosti a kontaktov. Hlavným cieľom našej spoločnosti 
je ponúknuť zákazníkovi kompletný sortiment špičkových výrobkov �rmy ALUTECH ktoré patria ku špičke na trhu. 
Sme otvorení k spolupráci so všetkými, ktorí ocenia systematického prístupu k podnikaniu, kvalitu, profesionalitu, spoľahlivosť a poctivosť.

www.alutechdoors.sk


