
POSUVNÁ VRATA TOP

Kvalitní eská vrata na míruč



Posuvná vrata jsou zajímavou alternativou ke klasickým sekč-

ním, dvoukřídlým nebo rolovacím vratům. Hlavní výhodou po-

suvných vrat je možnost jejich pouze částečného otevření

pro pohodlný průchod osob, čímž se dají ušetřit nemalé nákla-

dy na energie. Další nezanedbatelnou výhodou je, že instalací

posuvných vrat se nesníží průjezdná výška otvoru.

Jako všechna vrata vyráběná společností KRUŽÍK s.r.o., i po-

suvná vrata jsou vyrobena vždy přesně na míru. Pro výrobu

posuvných vrat jsou použity sekce o šířce 500 nebo 610mm,

které jsou vyrobeny z oboustranně pozinkovaných plechů

o síle až 0,6mm. Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná

40mm, což zaručuje velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neob-

sahujících a netvořících freony, plísně, bakterie a insekticidy.

Při požáru se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

Všechna posuvná vrata jsou vybavena sekcemi s ochranou

proti sevření prstů, což ocení především rodiny s dětmi. Námi

nabízená posuvná vrata TOP mají vždy masivní hliníkovou kon-

strukci zajišťující dlouhou životnost těchto vrat.

Posuvná vrata jsou utěsněna pomocí systému kartáčů. Tato

vrata umožňují použití jakéhokoli typu panelu i většiny příslu-

šenství jako u sekčních vrat. Lze tedy použít širokou škálu

prosklení, nerezové dekory, madla, kliky, větrací mřížky a po-

dobně. Pouze v případě použití madla nebo kliky se zámkem

je potřeba vybrat typ, který nebude při otevírání zachytávat

o ostění.
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ší ka stavebního otvoruř max. 5000mm
výška stavebního otvoru max. 3000mm
nadpraží min. 0mm9

viz tabulka boční prostor pro otevírání vrat v technické dokumentaci

- musí být dokončena podlaha

- spád v dráze max. mm na celé délce A i E2
- průjezdná šířka zůstává zachována, se vstupními dveřmi A - 200mm

D1

D2

ostění na straně oblouku min. 125mm
ost ní na stran bez oblouku 0mmě ě bez kliky 9 , s klikou 150mm

- max. váha vrat 180kg

Pracovní prostor vrat
Pro pohyb vrat je potřeba volný prostor, ve vyznačeném prostoru
nesmí být žádné překážky!

POSUVNÁ VRATA TOP



Samozřejmostí je možnost výběru z téměř tří tisíců barev ne-

bo z více než šedesáti imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů

a barevných fólií.

Posuvná vrata TOP jsou vybavena nejmodernějším hliníkovým

kováním s vedením v horní kolejnici, které kromě nás nenabízí

žádný český výrobce vrat. Toto kování je nejen velmi elegant-

ní, jelikož je v provedení přírodní hliník, ale je rovněž velice kva-

litní a funkční. Na straně, kde se vrata dovírají, je masivní hli-

níkový doraz, který zajišťuje řádné dotěsnění vrat. Přejezdový

profil v otvoru je velmi decentní a nízký a umožňuje snadné

čištění. Jako novinku nyní nabízíme možnost nechat si udělat

první sekci otvíravou pro průchod bez nutnosti otevírat vrata.

Jsou to v podstatě integrovaná vstupní dvířka.

Pro instalaci vrat TOP je nutné nadpraží pouze 90mm a ostě-

ní na straně s obloukem pouze 125mm.

Kování může být vyrobeno buď s obloukem a vrata pak zajíž-

dějí do garáže podél boční stěny anebo bez oblouku a pak mo-

hou vrata jezdit podél otvoru.

U varianty s elektrickým pohonem jsou použity stejné pohony

jako u sekčních vrat. Vždy doporučujeme použít nylonovou

dráhu, aby byl pohyb vrat co nejtišší. Pro montáž posuvných

vrat je nezbytně nutná rovná podlaha, maximální povolený

sklon je 2mm na šířku i hloubku vrat. Pokud není rovná podla-

ha, je ohrožena správná funkčnost vrat.

KVALITNÍ ČESKÁ VRATA NA MÍRU



CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná

firma bez cizího kapitálu s tradicí více než

27 let.

Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru,

takže každá vrata jsou v podstatě originál.

Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře eta-

blovaná na evropském trhu. V současnosti více

než třetinu produkce vyvážíme do 13 evropských

zemí. Naše vrata však našla své místo i v exotic-

kých destinacích jako je například Island, Arménie,

Spojené arabské emiráty a Severní Korea.

Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici

jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi vstříc a

nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli sta-

vební otvor.

Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci

procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům

nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzem-

sku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů od

potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě

15 pracovních dnů.

Pro výrobu našich vrat používáme pouze špič-

kové panely vyrobené v EU předními evropský-

mi výrobci na moderních linkách. Používáme

pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne užší, takže

všechna naše vrata mají výborné tepelně-izolační

vlastnosti.

Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vra-

ta v barevném odstínu přesně podle požadav-

ků zákazníků. Používáme pouze kvalitní PUR

barvy a nabízíme téměř 3000 barev.

Máme nejširší nabídku imitací dřeva na trhu.

Aktuálně jsme schopni nabídnout více než 60

imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů a barev-

ných fólií a tato nabídka se neustále rozšiřuje.

Téměř všechny náhradní díly držíme skladem,

tudíž jsme schopni poskytnout komponenty

pro velice rychlé řešení oprav a havarijních

situací, například v případě nabouraných vrat.

Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání

s konkurencí velmi příznivé.

Neposledním a rovněž důležitým důvodem,

proč zvolit vrata KRUŽÍK, je příznivý poměr

ceny a kvality všech našich produktů.
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