Typ ALU WD a ALU WDT

SEKČNÍ, GARÁŽOVÁ

Příprava stavby pro montáž vrat

A PRŮMYSLOVÁ VRATA

А - šířka otvoru
В - výška otvoru

Z KVALITNÍCH KOMPONENTŮ

Zkušený tým odborníků vyrábí už deset let privátní a průmyslová vrata v nové moderní výrobní budově vybavené montážními poloautomaty.
Posláním firmy je produkovat kvalitní český
výrobek, který uspokojí potřeby každého zákazníka a to za rozumnou cenu. Naši tradiční
značku již můžete najít nejen v mateřské České
republice, ale také na Slovensku, v Rakousku
či Německu.
Za tradičním a osvědčeným vzhledem dvoukřídlých vrat Jimi Tore se skrývá dlouholetá technická erudice, moderní technologie, bezporuchová funkčnost a vysoká užitná hodnota.

Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci
s dodavatelem:
- hotový začištěný stavební otvor s rovnými
stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.

Přidáme-li navíc výhody moderních materiálů
a sofistikovaných technických řešení vznikne
spojení užitné hodnoty a estetické kvality.

JIMI TORE s.r.o.
Altýře 3258/1B
797 01 Kroměříž
Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481
E-mail: info@jimi-tore.cz
www.jimi-tore.cz
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A přesně takové zaručené výrobky už léta dodáváme na trh.

Autorizovaný prodejce
DESIGN&LITO&PRODUKCE: TRINITAS © A.D.2016

Kování dvoukřídlých vrat

DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA

Konstrukční schéma horizontálních vrat
ALU WD s nepřerušeným tepelným mostem.

Konstrukční schéma horizontálních vrat
ALU WDT s přerušeným tepelným mostem.

Popis konstrukce

Základem konstrukce je pevný rám,
do něhož jsou vloženy vodorovně
sekce vyplněné izolační PU pěnou
s přerušeným tepelným mostem.
Spoje mezi křídly a rámem vrat mají
profilovaný tvar, aby vložené gumové těsnění chránilo vrata po celém
obvodu.
Nejčastějším řešením je symetrické
dělení vrat, ale křídla mohou mít
různou šířku, aby umožnila průchod
pěších nebo odpovídala jiným specifickým požadavkům provozu.
Pohyb křídel je zajištěn kvalitními
seřizovacími panty, které zaručují
dokonalé vyvážení vrat s obvodovým
rámem.
Vyšší stabilitě a pohodlné funkčnosti dvoukřídlých vrat napomáhá nízký
práh a masivní konstrukce zase zaručuje dlouhou životnost.

Průřez výplní

Typy výplní

polyesterový lak
základní nátěr
galvanické zušlechtění
vysokopevnostní ocel
galvanické zušlechtění
základní reaktivní nátěr
PUR pěna bez freonů

Povrchové úpravy

Funkční doplňky
Montážní sestavu lze vybavit na přání zákazníka průhlednými výplněmi sekcí dekoračními okny nebo izolačními dvojskly.
Nabízíme také výplně z akrylátového materiálu, který
splňuje požadavky na průhlednost nebo prostup světla při zajištění soukromí včetně bezpečnosti, zajiště
a zachovává tepelně izolačních vlastností sekcí.

Univerzální tvar těchto
sekcí je vhodný pro
všechny typy staveb.
LAMELA
Design sekcí určený
pro stavby v rustikálním
a oblíbeném alpském
stylu.

Komplet je doplněn uzamykatelným kováním s klikou
nebo koulí podle přání zákazníka.
V jednotné povrchové úpravě lze doplnit poštovní
schránku s venkovním vhozem.
Náročným uživatelům nabízíme automatický pohon
křídel vrat s dálkovým ovládáním.

KAZETA
Velmi oblíbený typ
sekcí použitelný
pro modernizaci
starších domů
i novostaveb.

Montážní komponenty jsou dodávány v provedení,
které splňuje nejvyšší estetické požadavky při splnění
všech funkčních nároků.
Pracujeme pouze a jen s kvalitními komponenty, namísto lacinějších a méně kvalitních.
To dokazuje i fakt, že naše výrobky splňují veškeré
podmínky českých případně západoevropských atestačních ústavů.
Proto Vám garantujeme jen tu nejvyšší kvalitu.

STŘEDOVÁ DRÁŽKA
Vhodné řešení pro
stavby s jednoduchým
nadčasovým pojetím.
HLADKÝ PANEL

Imitace dřeva

Barvy dle vzorníku RAL

Kování a prosklení

DVĚ KŘÍDLA PRO KAŽDÝ DŮM
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