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ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

Průmyslová vrata ALUTECH mají nepopíratelné výhody: 
pohodlné a snadné použití, spolehlivost, bezpečnost, dobré 
těsnění, vynikající tepelná izolace.

Široká nabídka dalšího příslušenství, typů a barev panelů 
umožňuje vybrat vrata pro každý průmyslový objekt. 

Průmyslová vrata mohou být instalována na cestě pohybu 
dopravních prostředků, v prostorách se zvýšenou vlhkosti, do 
otvorů velké velikosti. Vrata ALUTECH mají zesílenou konstrukcí 
a jsou vyrobeny z materiálů s vysokými antikorozními 
vlastností, které poskytují bezpečný a spolehlivý výkon po 
celou dobu provozu.

NEPOPIRATELNÉ 
VÝHODY
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ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

6 ARGUMENTŮ PRO SEKČNÍ VRATA ALUTECH

Zkoušky nezávislé laboratoře prokázaly, že 
křídlo vrat ALUTECH odolává 750 hodin 
působení «slané mlhy», což odpovídá 
15 letům provozování vrat v pobřežních 
oblastech i ve znečištěných

průmyslových zónách.

Takové unikátní antikorozní vlastnosti jsou 
možné díky:

• velké tloušťce pozinkování (16 µm);

• dvouvrstvému nátěru (PUR-PA) 
35-40 µm.

Konstrukce průmyslových vrat je 
promyšlená do posledního detailu. Všechny 
prvky vrat jsou určeny pro intenzivní provoz 
a velké otvory.

Ocelový sendvičový panel vyplněný 
polyuretanem vysoké hustoty dodává 
vratovému křídlu vysokou pevnost 
a odolnost křídla vůči nárazovému větru.

Vrata ALUTECH řady ProPlus jsou schopná 
vydržet zatížení 700 Pa, což odpovídá 
rychlosti větru 120 km / hod.

Díky vysoké tepelné izolace vrata ALUTECH 
poskytují komfortní teplotu pro práci 
a skladování zboží.

ALUTECH:

• řada ProTrend (panel 40 mm) —  
0,87  ° C / W *;

• řada ProPlus (panel 45 mm) —  
1,00  ° C / W *.

Tepelná izolace R = 1,0  ° C / W 
je srovnatelná se stěnou z cihel 
o tloušťce 60 cm.

TRVANLIVOST 
A SPOLEHLIVOST

ENERGETICKÁ 
ÚČINNOST

* Detailní záruční podmínky jsou uvedeny v manuálu vrat.
** pro vrata o velikosti 5000 × 5000 mm na základě testů ústavu 

Rosenheim.
*** U vrat 3000 × 3500 mm s / bez dveří. Zkoušky byly provedeny 

v akreditované laboratoři Vědeckého výzkumného ústavu pro 
stavebnictví (NISI, Bulharsko).

DLOUHÁ 
ŽIVOTNOST, 
POTVRZENÁ 
ZKOUŠKAMI
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GK ALUTECH zajišťuje bezpečný provoz 
průmyslových vrat. Konstrukce sekčních vrat 
poskytuje ochranu pro:

• proti sevření prstů;

• před uchycením a pořezáním;

• proti nekontrolovanému pohybu vrat;

• proti klesání pláště vrat v případě 
prasknutí pružiny a přetržení lana.

Vrata jsou v souladu s evropskými 
bezpečnostními standardy EN 12604, 
EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.

10 typů montáže umožní nainstalovat 
průmyslová vrata v prostorách s všechny 
typy otvorů: nízkým překladem, vysokými 
stropy nebo šikmou střechou.

Různé typy vyvažovacího křídla vrat 
a zesílená konstrukce vrat umožní instalovat 
vrata do velkých otvorů s rozměry do 
8000 × 7000 mm.

Vrata jsou vyráběna individuálně pro každý 
otvor v krocích po 5 mm výšky a šířky.

U vrat ProPlus jsou použity komponenty 
s vysoce antikorozními vlastnostmi 
prodlužujícími životnost vrat:

• vodící kolejnice a středové panty 
z nerez oceli;

• lakované bočnice a torzní pružiny;

• sendvičové panely pokryté 

částečkami polyamidu (PUR-РА). 

DOKONALÉ ŘEŠENÍ 
PRO JAKÝKOLIV 

OBJEKT

GARANTOVANÁ 
BEZPEČNOST

UNIVERZÁLNÍ 
INSTALAČNÍ 
MOŽNOSTI
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VELKÝ VÝBĚR

Teplá a trvanlivá vrata ze sendvičových panelů poskytují 
optimální izolaci a spolehlivý provoz po dlouhou dobu. 
Elegantní panoramatická vrata z plexiskla a hliníku vám 
pomůžou uplatnit moderní architektonické řešení.

GK ALUTECH nabízí širokou škálu 
průmyslových vrat série ProPlus 
a ProTrend ze sendvičových panelů 
a panoramatická vrata AluPro, 
AluTherm a AluTrend.
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Teplá a trvanlivá vrata ze sendvičových panelů o tloušťce 45 mm poskytují optimální 
tepelnou izolaci místnosti. Vrata ProPlus mohou být instalovány v oblastech s chladným 
podnebím včetně regionů na Krajním severu. Válečkové konzoly a středové panty z nerezu 
mají vysokou odolnost vůči korozi, díky čemu lze jich používat v místnostech s vysokou 
vlhkostí, a to v automobilových myčkách a v pobřežních a průmyslových oblastech. 
ProPlus — vysoká kvalita a funkčnost.

Existují 2 série panoramatických vrat na výběr: klasická AluPro a AluTherm se zvýšenou 
tepelnou izolací.

ProPlus

Bezpečná a praktická vrata ze sendvičových panelů o tloušťce 40 mm a kováním 
z pozinkované oceli. ProTrend — vrata za atraktivní ceny, určené pro intenzivní použití 
v průmyslových zónách. Vrata zajistí bezpečný provoz: bezpečnostní systém se dodává 
bez příplatku k ceně. Pružiny s životností 25 000 cyklů a robustní konstrukce jsou určeny 
pro dlouhodobý provoz. ProTrend — záruka bezpečnosti a přiměřená úspora.

Panoramatická vrata AluTrend z hliníkových sekcí o tloušťce 40 mm vytvoří originální 
fasádní kompozice a ušetří rozpočet.

je srovnatelná se stěnou 
z cihel o tloušťce 57 cm

ProTrend

Parametry:

• tloušťka sendvičového panelu 40 mm;

•  — 0,87 m2 ° C / W*;

• válečkové konzoly a středové panty z pozinkované oceli;

• soulad s evropskými bezpečnostními standardy;

• životnost pružin do 25 000 cyklů nahoru / dolů;

• maximální rozměr — 7000 × 6000 mm.

je srovnatelná se stěnou 
z cihel o tloušťce 60 cm

Parametry:

• tloušťka sendvičového panelu 45 mm;

•  — 1,00 m2 ° C / W*;

• válečkové konzoly a středové panty z nerezové oceli;

• soulad s evropskými bezpečnostními standardy;

• životnost pružin do 25 000 cyklů nahoru / dolů;

• maximální rozměr — 8000 × 7000 mm.

* pro vrata o velikosti 5000×5000 mm na základě testů ústavu 
Rosenheim.
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9

BEZPEČNÁ  
A PRAKTICKÁ VRATA

ProTrend
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Bez žádných dalších poplatků vrata jsou dodávané vybaveny 
ochranným systémem proti klesání pláště vrat v případě prasknutí 
pružiny a přetržení lana. Toto zajistí bezpečný provoz vrat.

ProTrend
PŘIMĚŘENÁ ÚSPORA A SPOLEHLIVOST

Ve vratech ProTrend se používají 
masivní sendvičové panely 
o tloušťce 40 mm. Uzavřený okruh 
panelu eliminuje rozvrstvení pod 
působením slunečního tepla a při 
prudkém spuštění vrat.
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Typy panelů  
pro vrata ProTrend

Mikrovlna

S-drážka 

Základní dodávka systému vyvažování vrat obsahuje torzní 
pružiny s životnosti 25 000 cyklů. Na žádost klienta životnost 
pružin lze zvýšit do 100 000 cyklů.

Maximální rozměry vrat:  
šířka — 7000 mm, výška — 6000 mm.

10 standardních barev 
BEZ PŘÍPLATKŮ

40mm 
tloušťka  
panelu

Povrchová úprava Woodgrain

RAL 9016 Bílá 

RAL 1015 Slonovinová barva 

RAL 3004 Purpurově červená 

RAL 5010 Tmavě modrá 

RAL 6005 Zelený mech 

RAL 8014 Hnědá 

RAL 8017 Čokoládová 

RAL 9006 Stříbrná metalíza

RAL 7016 Antracitově šedá

ADS703 Antracit

 Barvy jsou blízké k barvám RAL. 
Na žádost klienta vrata z vnější a vnitřní strany lze 
obarvit do jiné barvy podle RAL. 
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PANORAMATICKÁ  
PRAKTICKÁ VRATA

AluTrend
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26mm 
hliníková 
kompozitní 
výplň

Typy výplni vrat 
AluTrend

26mm 
dvojitá okna

AluTrend
ORIGINALITA A INDIVIDUÁLNÍ DESIGN

Používá se moderní nárazuvzdorný materiál 
s maximální průhledností.

Panel je z dvou hliníkových plechů 
s  povrchovou úpravou stucco 
a polystyrenovou výplni.

Maximální průhlednost zasklení na dlouhou 
dobu i po opakovaném čištění.

K ochraně proti poškrábání 
zasklení používá se SAN-plast se 
speciální antiabrazivní vrstvou. 

Panoramatická vrata AluTrend 

o tloušťce 40 mm a s kováním 
z pozinkované oceli za přijatelné 
ceny. Široká škála velikostí a barev 
jsou nepopiratelnými výhodami 
série AluTrend.

• zlepšené těsnění;

• odolnost vůči deformacím;

• skvělé izolační vlastností.

Nový design izolačního 
zasklení zajistí:

15

ADS703 Antracit

MikrovlnaS-drážka

Panoramatické sekce perfektně se shodují se sendvičovými panely o tloušťce 
40 mm, díky čemu kombinované křídlo má harmonický vzhled.

107mm 

v místě 
styků sekcí

26mm 
tloušťka 
prosklení

40mm

40mm RAL 9016 Bílá 

RAL 1015 Slonovinová barva 

RAL 3004 Purpurově červená 

RAL 5010 Tmavě modrá 

RAL 6005 Zelený mech 

RAL 8014 Hnědá 

RAL 8017 Čokoládová 

RAL 9006 Stříbrná metalíza

RAL 7016 Antracitově šedá

 Barvy jsou blízké k barvám RAL. 
Na žádost klienta vrata z vnější a vnitřní strany lze obarvit 
do jiné barvy podle RAL a barvu ADS703. 

7000× 
6000 mm 
maximální 
rozměry vrat

Ocelová mřížka 
40 × 40 mm.  
Příčný průřez ventilačních 
otvorů — 83 %.

Ocelová tažená mříže. 
Příčný průřez ventilačních 
otvorů — 58 %. 

Perforovaný hliníkový plech 
(perforace 8–12 mm).  
Příčný průřez ventilačních 
otvorů — 40 %. 

Rozšířit použitelnost panoramatických vrat pomohou speciální mříže, které 
mohou být nainstalovány namísto zasklení. Skvělé řešení pro parkoviště.

9 standardních barev 
BEZ PŘÍPLATKŮ
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TEPLÁ  
A TRVANLIVA VRATA

ProPlus
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ProPlus
EFEKTIVNÍ TEPELNÁ IZOLACE A TRVANLIVOST

Robustní a teplé sendvičové panele umožňují montovat vrata 
ProPlus v místnostech s přísnými požadavky na tepelnou izolaci, 
v regionech s nárazovým větrem jakož i vyrábět vrata větší 
velikosti — až 8000 × 7000 mm.

Vrata ProPlus jsou vyrobeny ze 
sendvičových panelů o tloušťce 
45 mm, které poskytují vysoké 
tepelně izolační a trvanlivé 
vlastnosti vrat.
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ProPlus
EFEKTIVNÍ TEPELNÁ IZOLACE A TRVANLIVOST

Robustní a teplé sendvičové panele umožňují montovat vrata 
ProPlus v místnostech s přísnými požadavky na tepelnou izolaci, 
v regionech s nárazovým větrem jakož i vyrábět vrata větší 
velikosti — až 8000 × 7000 mm.

Vrata ProPlus jsou vyrobeny ze 
sendvičových panelů o tloušťce 
45 mm, které poskytují vysoké 
tepelně izolační a trvanlivé 
vlastnosti vrat.

19

Typy panelů 
pro vrata řady ProPlus

Mikrovlna

S-drážka

Vyvažování křídla vrat se provede pomocí 
jednohřídelového nebo dvouhřídelového systému podle 
velikosti vrat.

Životnost pružin činí 25 000 cyklů nahoru / dolů s možnosti 
zvětšení životnosti pružin do 100 000 cyklů.

Maximální rozměry vrat:  
šířka — 8000 mm, výška — 7000 mm.

45mm 
tloušťka panelu

Povrchová úprava Woodgrain

 Barvy jsou blízké k barvám RAL. 
Na žádost klienta vrata z vnější a vnitřní strany lze 
obarvit do jiné barvy podle RAL. 

10 standardních barev 
BEZ PŘÍPLATKŮ

RAL 9016 Bílá 

RAL 1015 Slonovinová barva 

RAL 3004 Purpurově červená 

RAL 5010 Tmavě modrá 

RAL 6005 Zelený mech 

RAL 8014 Hnědá 

RAL 8017 Čokoládová 

RAL 9006 Stříbrná metalíza

RAL 7016 Antracitově šedá

ADS703 Antracit



20

ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

FUNKČNÍ 
PANORAMATICKÁ VRATA

AluPro
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Typy výplně vrat  
AluPro

3mm 
Jednoduché 
prosklení

26mm 
dvojitá okna

3mm 
Hliníkové 
kompozitní 
prosklení

26mm 
hliníková 
kompozitní 
výplň

AluPro
POUŽITELNOST  
A OSOBITÝ STYL

Používá se moderní nárazuvzdorný 
materiál s maximální průhledností.

Používá se moderní nárazuvzdorný 
materiál s maximální průhledností.

Panel je z dvou hliníkových plechů 
s povrchovou úpravou stucco 
a polystyrenovou výplni.

Panel je z dvou hliníkových plechů bez 
povrchové úpravy s polyetylénovou výplní 
pod vysokým tlakem.

• zlepšené těsnění;

• odolnost vůči deformacím;

• skvělé izolační vlastností;

• ochranu proti poškrábání.

Nový design izolačního 
zasklení zajistí:

Panoramatická vrata AluPro — 
robustní, spolehlivá a funkční 
hliníková vrata s širokým výběrem 
zasklení a dalších příslušenství.
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Panel je z dvou hliníkových plechů bez 
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MikrovlnaS-drážka

110mm 

v místě styků 
sekcí

26mm 
tloušťka 
prosklení

45mm

45mm

7000× 
6000 mm  
maximální 
rozměry vrat

 Barvy jsou blízké k barvám RAL. 
Na žádost klienta vrata z vnější a vnitřní strany lze obarvit 
do jiné barvy podle RAL a barvu ADS703. 

Konstrukce horní části opakuje tvar sendvičového panelu díky čemu 
panoramatické panele lze kombinovat se sendvičovými panely 
v provedení mikrovlna nebo S-drážka.

Rozšířit použitelnost panoramatických vrat pomohou speciální mříže, které 
mohou být nainstalovány namísto zasklení. Skvělé řešení pro parkoviště.

ADS703 Antracit

10 standardních barev 
BEZ PŘÍPLATKŮ

RAL 9016 Bílá 

RAL 1015 Slonovinová barva 

RAL 3004 Purpurově červená 

RAL 5010 Tmavě modrá 

RAL 6005 Zelený mech 

RAL 8014 Hnědá 

RAL 8017 Čokoládová 

RAL 9006 Stříbrná metalíza

RAL 7016 Antracitově šedá

A00-D6 Stříbrná metalíza 
(eloxování)

Ocelová mřížka 
40 × 40 mm.  
Příčný průřez ventilačních 
otvorů — 83 %.

Ocelová tažená mříže. 
Příčný průřez  
ventilačních  
otvorů — 58 %. 

Perforovaný hliníkový plech 
(perforace 8–12 mm).  
Příčný průřez ventilačních 
otvorů — 40 %. 
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TEPLÁ  
PANORAMATICKÁ VRATA

AluTherm
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Maximální průzračnost skla po dlouhou dobu 
a dokonce i po opakovaném čištění. 

K ochraně před poškrábáním 
se používá SAN-plast se 
speciální antiabrazivní vrstvou.

ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

Typy výplně vrat 
AluTherm

25mm 
Trojnásobná 
okna

26mm 
hliníková 
kompozitní 
výplň

AluTherm EFEKTIVNÍ TEPELNÁ 
IZOLACE A ESTETIKA

Používá se moderní nárazuvzdorný 
materiál s maximální průhledností.

Používá se moderní nárazuvzdorný 
materiál s maximální průhledností.

Panel je z dvou hliníkových plechů 
s povrchovou úpravou stucco 
a polystyrenovou výplni.

• zlepšené těsnění;

• odolnost vůči deformacím;

• skvělé izolační vlastností

• ochranu proti poškrábání.

Nový design izolačního 
zasklení zajistí:

Teplá hliníková vrata AluTherm 
mají nejen atraktivní vzhled, 
ale také poskytují spolehlivou 
tepelnou izolaci objektu.

26mm 
dvojitá okna
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Mikrovlna S-drážka

Vrata AluTherm mohou se vyrábět jako z plně panoramatických 
panelů, rovněž i z sendvičových panelů v provedení mikrovlna 
nebo S-drážka.

vlastnosti vrat do 40 %, a proto dává možnost ušetřit na 
vytápění prostorů.

 Barvy jsou blízké k barvám RAL. 
Na žádost klienta vrata z vnější a vnitřní strany lze 
obarvit do jiné barvy podle RAL. 

110mm 

v místě styků 
sekcí

25mm 
tloušťka 
prosklení

45mm

Polyamidové vložky poskytují 

a zlepšují tepelně izolační 
vlastnosti panoramatických 
vrat.

7000× 
6000 mm  
maximální 
rozměry vrat

RAL 9016 Bílá

RAL 5010 Tmavě modrá

RAL 8014 Hnědá

RAL 9006 Stříbrná metalíza

4 standardních barvy 
BEZ PŘÍPLATKŮ
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MAXIMÁLNĚ

PRUHLEDNÁ
PANORAMATICKÁ VRATA
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ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ
A SKVĚLÝ VÝHLED

Panoramatická vrata s velkou plochou zasklení 
je moderní kombinace organického skla a kovu, 
jednoduchosti a lakonických forem v kombinaci 
s funkcí sekčních vrat.

Panoramatická vrata 
s celkovým prosklením mají 
maximální průhlednost, díky 
čemu prostor je osvětlen 
přirozeným světlem. Tyto 
vrata jsou ideální pro 
obchody a autosalony, 
umožňující ziskově 
demonstrovat produkty.
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PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ
A SKVĚLÝ VÝHLED

Panoramatická vrata s velkou plochou zasklení 
je moderní kombinace organického skla a kovu, 
jednoduchosti a lakonických forem v kombinaci 
s funkcí sekčních vrat.

Panoramatická vrata 
s celkovým prosklením mají 
maximální průhlednost, díky 
čemu prostor je osvětlen 
přirozeným světlem. Tyto 
vrata jsou ideální pro 
obchody a autosalony, 
umožňující ziskově 
demonstrovat produkty.
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AluPro AluTherm АluTrend
Vrata do šířky 3000 mm se vyrábí 
bez vertikální příčky.

Vrata do šířky 5000 mm se vyrábí 
s jednou vertikální příčkou.

3000 mm 
maximální
šířka vrat

3000 mm 
maximální
šířka vrat
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Rohové sloupky mají skrytou montáž: 
ony se instalují za otvor a nekontaktují 
s venkovním prostředím, proto nepustí 
chlad do místnosti. Vzhledem k absenci 
mrznoucích prvků vrata ProTrend mají 
vysokou tepelnou izolaci.

Životnost pružin činí 25 000 cyklů 
nahoru / dolů, což odpovídá 17 rokům 
provozování s otevřením vrat do 
4 krát denně. Pro intenzivní provoz 
lze vrata osadit pružinami s životností 
do 100 000 cyklů nahoru / dolů. 

Standardní balíček průmyslových vrat 
zahrnuje zařízení, které blokuje vrata 
v případě přetržení pružin a zabrání jejich 
pádu. Použití speciálních spodních konzol 
zabraňuje sjetí a pádu křídla vrat při 
přetržení lanka.

1 
Energeticky 
účinná 
konstrukce

3 
Dlouhodobá 
životnost

4 
Garantovaná 
bezpečnost

Používání pokročilých technologií a dlouholeté zkušenosti umožnily nám vytvoření vrat, které mají řadu nepopiratelných výhod. 
Promyšlené detaily konstrukce a vysoce kvalitní komponenty zajistí atraktivní design, spolehlivý a bezpečný provoz vrat ProTrend 
po dlouhou dobu.

ProTrend
CENOVĚ DOSTUPNÁ, BEZPEČNÁ A SPOLEHLIVÁ VRATA

2 
Ochrana 
před průvanem

5 
Snadná 
instalace

Valečkové konzoly umožní dosáhnout 
těsného přiléhaní pláště vrat k otvoru, 
což chrání před průvanem a zajistí 
dodatečnou tepelnou izolaci místnosti.

Nastavitelná spojka umožňuje otáčení 
části hřídele vůči sobě navzájem 
a dosažení rovnoměrného napětí lan, 
což je velmi výhodné při montáži.

6 
Silné  
spojení

V systému vodítek se používají trvanlivá 
a spolehlivá připojení RIVSET. Taková 
propojení nepoškozují antikorozní 

výstupku zajišťuje plynulé valení koleček.
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Panel o tloušťce 45 mm je zárukou vynikající 

vrat ProPlus vůči přenosu tepla činí 
1,06  ° C / W, což je srovnatelné s tepelnou 
izolaci cihlové stěny o tloušťce 65 mm. Tyto 
vrata udrží teplo a jsou ideální pro místnosti 
s přísnými požadavky na teplotní podmínky.

Pro utěsnění dveří po celém obvodu 
vrat používají se elastické tmely 
a mrazuvzdorný materiál EPDM.

Spodní vícekanálové těsnění chrání před 
zásahem srážek dovnitř místnosti. Dorazy 
chrání spodní těsnění před nadměrnou 
kompresi a zabrání poškození optických 
senzorů.

4 
Spolehlivé 
připojení 
panelů

5 
Vysoká odolnost 
vůči nárazovému 
větru

2 
Spolehlivé 
těsnění

Vrata řady ProPlus jsou optimálním řešením pro energeticky úsporné budovy nebo prostory s vysokou vlhkostí. Vrata ProPlus mají 
všechny výhody série ProTrend a rozšiřují možnosti aplikací díky lepší tepelné izolaci, vysoké pevností a vysoké odolnost vůči korozi.

ProPlus
TEPLÁ, TRVANLIVÁ A DLOUHOVĚKÁ VRATA

3 
Odolnost 
vůči korozi

Valečkové konzoly a středové panty jsou 
z nerezové oceli a mají vysoké antikorozní 
vlastnosti.

Díky vícevrstvému lakování panelů 
a bočních krytek křídlo ALUTECH odolává 
750 hodin působení «solné mlhy», což 
odpovídá 15 rokům provozování u moře 
nebo v znečištěném průmyslovém 
prostředí.

Středové panty zvláštního tvaru (ohnutý 
plech) mají vysokou pevnost a zajišťují 
spolehlivé spojení vratových sekcí.

Testy ukázaly, že středové panty mají 
pevnost v tahu 7000N, nebo 715 kg. 
Eliminace možnosti prověšení a zkřížení 
pantů. 

Velká tloušťka sendvičového panelu je 
základem trvanlivosti a odolnosti křídla 
vůči nárazovému větru.

4. třída odolnosti proti zatížení větrem 
dle EN 12424 — vrata dokážou odolat vítr 
s rychlosti 120 km / h, což potvrzují i testy 
ústavu Rosenheim.

Při šířce otvoru nad 5 m vrata jsou 
vybaveny zdvojenými válečkovými 

dodávají vratovému křídlu vysokou 
pevnost.

Vylepšená kompletace se dodává 
bez příplatku a pomáhá zajistit 
bezproblémový provoz vrat maximální 
hmotnosti během mnoha let v 
podmínkách vysokých provozních 
zatížení.

6 
Odolnost 
proti selhání 

1 
Vynikající 
tepelná izolace

* u vrat 3000 × 3500 mm s / bez dveří.
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DVOUHŘÍDELOVÝ 
SYSTÉM
VYVAŽOVÁNÍ VRAT



34

ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

DVOUHŘÍDELOVÝ 
SYSTÉM
VYVAŽOVÁNÍ VRAT
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Dvouhřídelový systém vyvažování vrat umožňuje 
vyrábět průmyslová vrata větší velikosti. Tyto vrata 
lze nainstalovat do takových objektů jako soukromé 
hangáry nebo železniční vjezdy.

Vrata velkých velikostí jsou dodávány s širokými 
bočními krytkami a zdvojenými válečkovými 
konzolami, které zajišťují správný provoz při 
intenzivním zatížení.

vysokou pevnost, eliminují deformace sendvičových 
panelů při kolísání teplot a vlhkosti a také při zatížení 
silným větrem.

PŮSOBIVÁ ŘEŠENÍ
PRO VYNIKAJÍCÍ PROJEKTY

SPOLEHLIVÁ A ROBUSTNÍ 
KONSTRUKCE VELKÝCH VRAT
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GARANTOVANÁ BEZPEČNOST 
S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pro přenos točivého momentu mezi dvěma torzními hřídele 
se používá řetěz s napínákem. Převodový poměr řetězového 
systému je — 1:1 a zajišťuje synchronní rotaci obou hřídelů. 
Tím se zajistí efektivní provoz torzních mechanismů 
a vynikající vyvážení vrat.

od 25 000 
do100 000
 cyklů nahoru / dolů

Minimální životnost pružin — 25 000 cyklů nahoru /
dolů Životnost pružin lze zvýšit do 100 000 cyklů. 
Materiál pružiny — lakovaná ocel. Na každou torzní 
pružinu nainstalována zesílená bezpečnostní spojka 
(ráčna), která blokuje vrata v případě přetržení pružin.

Automatická vrata bez příplatku jsou vybaveny 
senzory pro přetržení pružiny a napětí lan. Při 
prasknutí pružiny nebo přetržení lana pohyb vrat 
bude zastaven.

DVOUHŘÍDELOVÝ SYSTÉM 
VYVAŽOVÁNÍ VRAT
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VESTAVĚNÉ  
DVEŘE
POHODLNÉ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ
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Samočinný zavírač liniového typu přispívá 
k maximálně komfortnímu provozu dveří, 
a umělohmotné záslepky zakrývají mezery mezi 

FUNKČNOST
A MAXIMÁLNÍ KOMFORT 

Komfort se narodí v detailech, proto konstrukce vrat je 
promyšlená. Plastová bezpečnostní zařízení eliminují 
posedání dveře, stříška chrání proti vniknutí vlhkosti 
do místnosti, a kovová klika bude sloužit mnoho let.

Vestavěné dveře vám umožní 
vstoupit a opustit prostor bez 
nutnosti otevřít vrata. Toto řešení 
poskytuje snadný provoz, ušetří 
vaši sílu a životnost vrat.
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Samočinný zavírač liniového typu přispívá 
k maximálně komfortnímu provozu dveří, 
a umělohmotné záslepky zakrývají mezery mezi 

FUNKČNOST
A MAXIMÁLNÍ KOMFORT 

Komfort se narodí v detailech, proto konstrukce vrat je 
promyšlená. Plastová bezpečnostní zařízení eliminují 
posedání dveře, stříška chrání proti vniknutí vlhkosti 
do místnosti, a kovová klika bude sloužit mnoho let.

Vestavěné dveře vám umožní 
vstoupit a opustit prostor bez 
nutnosti otevřít vrata. Toto řešení 
poskytuje snadný provoz, ušetří 
vaši sílu a životnost vrat.

41

TYPY 
VESTAVĚNÝCH DVEŘÍ

Dveře se plochým prahem 20 mm  
Snížený práh umožňuje bezproblémově dopravit 
pracovní zařízení přes dveře. Práh je vyroben 

 — 
RAL 9005 ve vratech ProPlus, ProTrend, AluPro 
s kombinovaným křídlem o šířce do 5000 mm.

Vrata s nízkým prahem 100 mm
se instaluje do vrat ProPlus a ProTrend, AluPro s kombinovaným 
křídlem o šířce do 4500 mm. Dveře s plochým nebo nízkým 
prahem odpovídá požadavkům požární bezpečnosti a může 
sloužit jako evakuační úniková cesta pro opuštění areálu.

Dveře se standardním prahem 145 mm
se instaluje do vrat ProPlus a ProTrend, AluPro s kombinovaným 
křídlem o šířce nad 4500 mm. Dveře se standardním prahem má 
zesílenou konstrukcí a instaluje se do průmyslových vrat velkých 
rozměrů.

Dveře se standardním prahem 149 mm
se instaluje do panoramatických vrat AluPro (kromě kombinované 
výplně). Práh 149 mm zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost 
konstrukce vrat s vestavěnými dveřmi.

BARVY ORAMOVÁNÍ DVEŘE
Barva dveřní kliky se shoduje s barvou orámovaní dveře.

145mm 
výška prahu

20mm 
výška prahu

100mm 
výška prahu

149mm 
výška prahu

Šedě-hnědá 
(práškové lakování, barva blízká k RAL 8019)

Stříbrná metalíza 
(eloxování, barva A00-D6)

Možnost lakování orámovaní dveří v barvách dle katalogu RAL.
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Boční dveře a sekční vrata jsou 
ve stejném stylu a harmonicky 
zapadají do fasády, dokonale 
doplňují sebe navzájem.

ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

BOČNÍ DVEŘE
FUNKČNOST A HARMONIE STYLU

Zárubeň a rám bočních dveří jsou z extrudovaných 

Boční dveře má širokou škálu provedení: levé 
a pravé otevírání. Lze otevřít dovnitř a ven.

Povrchová a vestavěná montáž umožňují instalaci boční 
dveře v jakýkoliv otvor s ohledem na přání zákazníka.

Po celém obvodu dveří jsou namontovány elastické 
polyuretanové těsnící pasy, poskytující spolehlivé těsnění 
vstupního otvoru.
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• stříbrná (blízká k RAL 9006); 

• bílá (blízká k RAL 9016);

• šedě-hnědá (blízká k RAL 8019).

10 standardních barev,
blízkých k RAL

TYPY
PROVEDENÍ

jinými barvami, které jsou blízké 
k barvám RAL.
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ka
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Pr

o

10 standardních barev,
blízkých k RAL

10 standardních barev,
blízkých k RAL

9 standardních barev,
blízkých k RAL
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DALŠÍ  
MOŽNOSTI
PRO PRŮMYSLOVÁ VRATA
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VELKÝ VÝBĚR
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spolu s vraty ALUTECH je k dispozici široký sortiment příslušenství. 
Další možnosti umožňují individualitu vrat s ohledem na přání 
zákazníka, poskytují větší pohodlí a ochranu majetku, jakož 
i prodlužují životnost vrat v drsných podmínkách.
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638 ×
334mm 

608 ×
202mm 

664 ×
334mm 

SADA PRO MÍSTNOSTÍ 
S VYSOKOU VLHKOSTÍ
Pro vrata, která se provozují v místnostech s vysokou vlhkostí, 
například automobilových myčkách, se dodává speciální 
antikorozní sada: ochranná vrstva vodítek, lanka, osy válečků 
a kovové konstrukce z nerezu.

ZÁMEK
Pro místnosti bez dodatečného vchodu se poskytuje rozpěrný 
zámek. Ten umožňuje zavřít vrata jak zevnitř, tak zvenčí.

OCHRANA PŘED NEOPRÁVNĚNÝM 
PŘÍSTUPEM
Další bezpečnost a ochranu proti vloupání poskytuje bezpečnostní 
zařízení — ochrana proti vypáčení. při pokusu o neoprávněné 
zvednutí vrat zařízení spolehlivě uzamkne vratové křídlo a zabraní 
vniknutí zločinců do místnosti.

OKNA
Přirozené světlo v prostorech přes okna je další výhodou. Různé možnosti oken umožňují ušetřit 
na osvětlení výrobních dílen a harmonicky zapadají do architektury budov.
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AUTOMATICKÁ VRATA

POHODLÍ 
A BEZPEČNOST
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Automatická vrata jsou snadno ovládaná pomocí panele s tlačítky nebo 
pomocí dálkového ovládání. Bezpečnostní prvky a výstražní signály — 
lampy, světelné signalizace (semafory), fotočlánky, optosensory aj. 
zajišťují bezpečný provoz vrat.

Výkonné elektrické pohony poskytují možnost pro 
automatizaci průmyslových vrat velkých rozměrů pro 
vysokou intenzitu provozu.

Umísťují se přímo na torzní hřídel.

INTELIGENTNÍ VRATA

Do 45 m2

maximální 
velikost vrat 
k automatizaci

SNADNÝ  
PROVOZ

BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST FUNKČNÍ  
MOŽNOSTI

PŘIZPŮSOBENÍ 
K PODMÍNKÁM 

AGRESIVNÍHO PROVOZU
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Sady pohonů STA s integrovanou 
ovládácí jednotkou

• Vhodné pro vlhké prostory (IP65).

• Vybaveny ručním mechanickým 
odblokováním a řetězem pro 
nouzové ovládání.

• Jsou součástí dodávky.

MARANTEC—kvalitní a časem prověřená 
německá automatika. Výkonné a spolehlivé 
pohony série STA: s jednoduchou a cenově 
efektivní vestavěnou řídící jednotkou AS210 
nebo externí řídící jednotkou CS300.

Pro automatizaci 
průmyslových dveří 
ALUTECH nabízíme 
zařízení Marantec, 
které uspokojí potřeby 
zákazníků ve všech 
cenových relacích.

STA-FU-set s vestavěným frekvenčním 
měničem a externí řídící jednotkou 
CS310:

• poskytují jemné spuštění 
a zastavení, umožňují nastavit 
rychlost pohybu křídla vrat;

• zajišťují vysokou míru využití;

• vhodné do vlhkých prostor;

•  vybaven řetězem pro nouzové 
zvedání.

ZÁRUKA
DVA
ROKY

STA motory s externí řídicí jednotkou 
CS300:

• vhodné do vlhkých prostor (IP65);

• vybaveno řetězem pro nouzové 
zvedání;

• bohatá funkčnost.



52

ALUTECH  | Průmyslová sekční vrata

DOKONALÁ KONSTRUKCE

GARANTOVANÁ  
BEZPEČNOST
Konstrukce panelů ALUTECH zajišťuje ochranu 
proti přiskřípnutí prstů, což je závazným 
požadavkem evropských bezpečnostních 
standardů (EN 12604).

SPOLEHLIVÉ  
PŘIPOJENÍ
Montážní samořezné šrouby jsou umístěny v zóně 
styku vnějšího a vnitřního plechu (čtyři vrstvy kovu). 
Díky tomu upevněné je spolehlivější. Spolehlivé 
spojení ocelových plechů vyloučí rozvrstvení při 
prudkém zavíraní vrat.

UZAVŘENÝ  
OKRUH PANELU
Čelní a vnitřní ocelové plechy sendvičového 
panelu jsou spojeny v horní a dolní části.

Toto eliminuje rozvrstvení panelů pod 
působením slunečního tepla, co je velmi 
důležité pro jižní regiony a pro vrata tmavých 
barev.

SENDVIČOVÝCH PANELŮ
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OCHRANA 
PŘED NAFOUKÁNÍM
Adhezní lak 12 µm poskytuje vynikající 
přilnavost ocelových plechů s pěnou 
a chrání panel před nafoukáním při zahřátí 
na slunci.

ODOLNOST VŮČI KOROZI
Polyuretanová krycí vrstva 20–25 µm 
a podkladový nátěr 5–7 µm zabraňují korozi 
panele. Zinkování plechů 16 µm je dodatečnou 
ochranou proti korozi.

DLOUHOVĚKÁ KRYCÍ VRSTVA
Na čelní stranu panele se nanese polyuretanová 
krycí vrstva 20–25 µm, upravená polyamidovými 
částicemi (PUR-РА), která:

• je vysoce odolná vůči vzniku škrábanců 
a zářezů na při mechanickém vlivu;

• dokonale snáší kolísání teploty a vlhkosti;

• má vysokou tvrdost a pružnost;

• má vysoké antikorozní vlastnosti;

• rezistentní na úklid, čistící prostředky 
a chemikálie.

ZÁKLAD PRO SPOLEHLIVÝ A BEZPEČNÝ PROVOZ 
PRŮMYSLOVÝCH VRAT

45mm40mm

1

2

3
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Typy  
průmyslových vrat přenosu tepla*, m  ° C / W

ProPlus 1,00 

ProTrend 0,87

AluTherm s trojnásobným 0,36 

AluPro s dvojitými okny 0,22

AluTrend s dvojitým sklem 0,23

ENERGETICKÁ ÚČINNOST
ÚSPORA A KOMFORT

Efektivní tepelná izolace vrat ALUTECH 
šetří energii a poskytuje komfortní teplotu 
v místnosti.

Vysoké tepelně izolační vlastnosti 
průmyslových vrat ALUTECH jsou 
podmíněné konstrukcí, která poskytuje 
maximální energetickou úsporu.

* pro vrata o velikosti 5000 × 5000 mm na základě testů ústavu Rosenheim. 
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Rozhodující vliv na hodnotu odolnosti 
sekčních vrat vůči přenosu tepla má 
tloušťka panelu. Čím silnější je panel, tím 
odolnější je vrata.

− 32 ° C
venkovní  
teplota

+ 18 ° C
venkovní  
teplota

1

2

3

4

5

Prostor mezi ocelovými plechy se vyplní 
pěnovým polyuretanem, který má vysoké 
tepelně izolační vlastnosti.

Panely jsou vybaveny polymerním 
EPDM-těsněním, udržujícím vysokou 
mechanickou pevnost a pružnost za 
nízkých teplot. Těsnění má vysokou 
otěruvzdornost, není hygroskopické, 
odolné vůči působení srážek a agresivních 
prostředí.

Pro utěsnění horní a boční části otvoru se 
používá těsnění s dvěma těsnícími břity 
z pružného materiálu EPDM. Druhý břit 
ochranu před ztrátou tepla.

AluTherm zlepšuje tepelnou izolaci 
panoramatických vrat o 40 %, zajistí 
komfortní teploty uvnitř a udržuje 
architektonický styl budovy.

Dvojí nebo trojí prosklení navíc zlepšuje 
tepelnou izolaci hliníkových vrat.
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Maximální rozměry vrat Šířka, mm

Výška, mm

Sendvičový 
panel

Tloušťka, mm

Typ

Ocelový sendvičový panel

Hliníkový panel s trojitým akrylovým prosklením 25 mm

Hliníkový panel s dvojitým prosklením 26 mm

Hliníkový panel s dvojitým prosklením 22 mm

Hliníkový panel s jednoduchým prosklením 3 mm

Hliníkový panel s kompozitní výplni 26 mm

Hliníkový panel s kompozitní výplni 22 mm

Hliníkový panel s kompozitní výplni 3 mm

Hliníkový panel s mřížkou z pozinkované oceli 40 × 40 mm.  
Příčný průřez ventilačních otvorů — 83%.

Hliníkový panel s taženou mřížkou z pozinkované oceli.  
Příčný průřez ventilačních otvorů — 58%.

Perforovaný hliníkový plech (perforace 8–12 mm) 

Příčný průřez ventilačních otvorů — 40%.

Vzorek

Systém vyvažování křídla vrat Torzní pružiny (jednohřídelový systém)

Torzní pružiny (dvouhřídelový systém)

Dveře S plochým prahem 20 mm, max. velikost, mm

S nízkým prahem 100 mm, max. velikost, mm

Se standardním prahem 145 mm, max. velikost, mm

Se standardním prahem 149 mm, max. velikost

Zařízení pro uzamčení vrat Pružinová zástrčka (standardní provedení vrat)

Zámek

Systém ochrany proti vypáčení*

Bezpečnostní systém 
(standardní provedení vrat)

Ochranný systém proti klesání pláště vrat v případě prasknutí pružiny

Ochranný systém proti klesání pláště vrat v případě přetržení lana

Ochrana proti sevření prstů

Ochrana před uchycením a pořezáním

TECHNICKÉ PARAMETRY

* Pro vrata s hřídelovým elektrickým pohonem.
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8000 7000 7000 7000 7000

7000 6000 6000 6000 6000

45 40 40 45 45

+ + + + +

+ — — — +

+ + + + +

— — — — — 

+ — — + — 

+ + + + +

— — — — — 

+ — — + — 

— — + + — 

— — + + — 

— — + + — 

Mikrovlna, 
S-drážka

Mikrovlna, 
S-drážka

Mikrovlna, 
S-drážka

Mikrovlna, 
S-drážka

Mikrovlna, 
S-drážka

+ + + + +

+ + — + +

+, 5000 × 7000 +, 5000 × 6000 — +*, 5000 × 6000 — 

+, 4500 × 7000 +, 4500 × 6000 — +*, 4500 × 6000 — 

+, 7000 × 7000 +, 7000 × 6000 — +*, 7000 × 6000 — 

— — — +, 7000 × 6000 — 

+ + + + +

+ + +* +* +*

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

ProPlus AluPro AluThermAluTrendProTrend

* pro kombinované křídlo se spodním sendvičovým panelem.
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TYPY KOVÁNÍ
A MINIMÁLNÍ VÝŠKA  
PŘEKLADU

Vertikální se spodním 
uložením hřídele

 
Н = RM+340 mm

Nakloněné

 
Н = 490 mm

Nakloněné vysoké 
s horním uložením hřídele

 
Н = 900 mm

Nakloněné vysoké 
se spodním uložením 
hřídele

 
Н = 1795 mm

Nakloněné nízké

 
Н = 275 mm

Nízké 

 
Н = 230 mm bez dveří 

Н = 250 mm s dveřmi

Standardní

 
Н = 410 mm

Vysoké s horním 
uložením hřídele

 
Н = 900 mm

Vysoké se spodním 
uložením hřídele

 
Н = 1795 mm

Vertikální s horním 
uložením hřídele

 
Н = RM+340 mm

Н — minimální výška překladu, mm  
RM — výška otvoru

Jednohřídelový systém
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Standardní 

 
Н = 840 mm

Vysoké kování  
s horním uložením hřídele

 
Н = 1275 mm

Vysoké kování  
se spodním uložením 
hřídele

 
H = 2100 mm

Vertikální kování  
s horním uložením  
hřídele

 
H = RM+590 mm

Vertikální kování 
se spodním uložením 
hřídele

 
H = RM+340 mm

Dvouhřídelový systém

S

H

S

S — vyžadována velikost bočního prostoru 
Pro vrata s manuálním ovládáním  
(v místech instalaci rohových stojanů)  
S = 110 mm
 
Pro vrata s převodovkou  
(v místech instalaci rohových stojanů)  
S

min
 = 240 mm 

S
max

 = 360 mm
 
Pro automatická vrata 
(v místech instalaci torzního hřídele)  
S

min
 = 310 mm 

S
max

 = 440 mm

Nakloněné

 
H = 920

Nakloněné vysoké 
s horním uložením  
hřídele 

 
Н = 720 mm

Nakloněné vysoké 
se spodním uložením 
hřídele 

 
Н = 2100 mm

Н — minimální výška překladu, mm  
RM — výška otvoru



Skupina společností ALUTECH je jedním z lídrů trhu 
rolovacích systémů a sekčních vrat v západní a východní 

systémů na území SNS. Skupina společností ALUTECH 
má šest výrobních závodů, mezi nimi tři továrny na 
výrobu sekčních vrat v Bělorusku, Rusku a Ukrajině.

Všechny společnosti ALUTECH jsou vybaveny moderní 
technikou, například moderními výkonnými linkami 
na výrobu sendvičových panelů pro sekční vrata, 

a řezání hliníkové pásky, technologické linky na výrobu 

systémy odlévání hliníkových dílů, moderní práškovou 
lakovací linkou. Je to největší v SNS komplex pro 

Přítomnost vlastního průmyslového komplexu v 
rámci holdingové společnosti umožňuje specialistům 
skupiny ALUTECH sledovat jakost produktů ve všech 
fázích výrobního procesu: od získávání surovin až po 
hotové výrobky a jejich obaly. Systém řízení jakosti ve 

s požadavky mezinárodní normy ISO 9001 v rámci 
systému TUV CERT.

Skupina společností ALUTECH aktivně rozšiřuje 
odbytiště. Dnes sekční vrata ALUTECH dodávají se do 
40 zemí světa: SNS a Pobaltí, stejně jako do Německa, 
Francie, Rakouska, Holandska, ČR a dalších zemí západní 
a východní Evropy.

Sekční vrata ALUTECH bezchybně plní svou funkce 
pro zajištění pohodlí a bezpečnosti, ztělesňují v sobě 
zaslouženu vámi a vašim domem estetiku.
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Alutech Door Systems

AluminTechno

Alutech Incorporated

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


