
    GARÁŽOVÉ                
         BRÁNY

Dodávame  garážové brány od roku 1991.                                      
Dbáme na dobrú spoluprácu s našimi partnermi.

  Kladieme dôraz na nové technológie a  dizajn. Zameriavame sa na 
spoľahlivosť a bezpečnosť.
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FOCUS 
OCEĽOVÉ BRÁNY
S KAZETOVÝM DIZAJNOM

Sekčná zateplená garážová brána so zvislým posunom, s bočným 
vodiacimi dráhami inštalovanými zvnútra garáže využíva pri otváraní 
do vodorovnej polohy priestor v hĺbke garáže v úrovni tesne 
nad otvorom.

Tepelnoizolačné vlastnosti
Konštrukcia panela hrúbky 40 mm v kombinácii s jeho vysokými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami a flexibilnosť gumového tesnenia 
sekcií zaručuje výnimočne dobrú tepelnoizolačnú účinnosť brány. 
Brána izolovaná polyuretánovou penou je zárukou najvyššej tepelnej 
a akustickej tesnosti. Gumové tesnenie po obvode a medzi sekciami 
minimalizuje prievzdušnosť brány a zaručuje udržanie požadovanej 
teploty v garáži. Spodná tesniaca guma umiestnená na spodnej sekcii 
nahradzuje prah a účinne utesňuje nerovnosti podlahy.
Bezpečnosť
Spoje medzi sekciami sú v súlade s bezpečnostnými normami EU 
špeciálne tvarované tak, aby pri otváraní a zatváraní brány nehrozilo 
nebezpečenstvo zovretia prstov. Ochrana pri pretrhnutí pružiny zamedzí 
samovoľnému zatvoreniu krídla brány pri prasknutí jednej z pružín. 
Vďaka výstužným profilom je brána schopný odolávať tlaku silného vetra.

 Kazetový dizajn
Atraktívne kazety dotvárajú zaujímavý vzhľad budovy. Ideálni dizajn 
pre štandardizované otvory.
Povrchová úprava Woodgrain
Povrch so štruktúrou dreva zabezpečuje, že dažďová voda nezanecháva 
stopy na povrchu brány a drobné škrabance sú na rozdiel od hladkého 
povrchu takmer neviditeľné.
Farebné vyhotovenie
Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 8014 Hnedá RAL 7016 Antracit, 
možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL.

RAL 9016 Biela RAL 8014 Hnedá RAL 7016 Antracit RAL stupnica

Rozmery:
Max. šírka: 6000 mm
Max. výška: 3000 mm
Maximálna plocha brány 13 m²

 • • Atraktívny kazetový dizajn
• Štruktúra woodgrain nenáročná na údržbu
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Hrúbka sekcie 40 mm
• Ochrana proti zovretiu prstov v súlade
s európskymi normami CE
• Oddelený vonkajší a vnútorný oceľový plášť sekcií
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Galvanizované oceľové bočné kryty
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode brány
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Farebné vyhotovenie podľa Vašich požiadaviek

BielaRAL 9010 StupnicaRAL

Garážové brány SMART DOOR sú ovládané pohonmi LIFTMASTER                            
s myQ technológiou na ovládanie a monitorovanie stavu brány
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FORMAT  
OCEĽOVÁ BRÁNA
SO ŠTANDARDNÝM PÁSOVÝM DIZAJNOM

Sekčná zateplená garážová brána so zvislým posunom, s bočným 
vodiacimi dráhami inštalovanými zvnútra garáže využíva pri otváraní 
do vodorovnej polohy priestor v hĺbke garáže v úrovni tesne nad otvorom.
Tepelnoizolačné vlastnosti
Konštrukcia panela hrúbky 40 mm v kombinácii s jeho vysokými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami a flexibilnosť gumového tesnenia sekcií 
zaručuje výnimočne dobrú tepelnoizolačnú účinnosť brány. 
Brána izolovaná polyuretánovou penou je zárukou najvyššej tepelnej 
a akustickej tesnosti. Gumové tesnenie po obvode a medzi sekciami 
minimalizuje prievzdušnosť brány a zaručuje udržanie požadovanej 
teploty v garáži. Spodná tesniaca guma umiestnená na spodnej sekcii 
nahradzuje prah a účinne utesňuje nerovnosti podlahy.
Bezpečnosť
Spoje medzi sekciami sú v súlade s bezpečnostnými normami EU 
špeciálne tvarované tak, aby pri otváraní a zatváraní brány nehrozilo 
nebezpečenstvo zovretia prstov. Ochrana pri pretrhnutí pružiny 
zamedzí samovoľnému zatvoreniu krídla brány pri prasknutí jednej 
z pružín. Vďaka výstužným profilom je brána schopný odolávať tlaku 
silného vetra.
Pásový dizajn
Pásové vyhotovenie sekcií umožňuje montáž aj do atypických otvorov. 

Povrchová úprava Woodgrain
Povrch so štruktúrou dreva zabezpečuje, že dažďová voda nezanecháva 
stopy na povrchu brány a drobné škrabance sú na rozdiel od hladkého 
povrchu takmer neviditeľné.
Povrchová úprava Plain
Povrch bez povrchovej štruktúry zvýrazňuje eleganciu brány a necháva 
vyniknúť pestrým odtieňom a odtieňom imitujúcim drevo. Je v porovnaní 
so štruktúrovanými povrchmi náročnejší, čo však vôbec neznižuje jeho 
jedinečnosť a popularitu u zákazníkov.
Farebné vyhotovenie
WOODGRAIN - Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit, 
možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL.
PLAIN -  Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 8014 Hnedá 
RAL 7016 Antracit, možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL, 
možnosť imitácie dreva skupina I a II.

RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit RAL stupnica Imitácia dreva SKUPINA I,II

Rozmery:
Max. šírka: 6000 mm
Max. výška: 3000 mm
Maximálna plocha brány 13 m²

• • Štandardný pásový dizajn
• Štruktúra woodgrain - drevo / plain - bez štruktúry
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Hrúbka sekcie 40 mm
• Ochrana proti zovretiu prstov v súlade
   s európskymi normami CE
• Oddelený vonkajší a vnútorný oceľový plášť sekcií
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Galvanizované oceľové bočné kryty
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode brány
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Farebné vyhotovenie podľa Vašich požiadaviek

BielaRAL 9010 StupniceRAL
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FINAL  
OCEĽOVÁ BRÁNA
S DIZAJNOM SO STREDOVOU DRÁŽKOU

 

Sekčná zateplená garážová brána so zvislým posunom, s bočným 
vodiacimi dráhami inštalovanými zvnútra garáže využíva pri otváraní 
do vodorovnej polohy priestor v hĺbke garáže v úrovni tesne nad otvorom.
Tepelnoizolačné vlastnosti
Konštrukcia panela hrúbky 40 mm v kombinácii s jeho vysokými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami a flexibilnosť gumového tesnenia sekcií 
zaručuje výnimočne dobrú tepelnoizolačnú účinnosť brány. 
Brána izolovaná polyuretánovou penou je zárukou najvyššej tepelnej 
a akustickej tesnosti. Gumové tesnenie po obvode a medzi sekciami 
minimalizuje prievzdušnosť brány a zaručuje udržanie požadovanej teploty 
v garáži. Spodná tesniaca guma umiestnená na spodnej sekcii nahradzuje 
prah a účinne utesňuje nerovnosti podlahy.
Bezpečnosť
Spoje medzi sekciami sú v súlade s bezpečnostnými normami EU 
špeciálne tvarované tak, aby pri otváraní a zatváraní brány nehrozilo 
nebezpečenstvo zovretia prstov. Ochrana pri pretrhnutí pružiny zamedzí 
samovoľnému zatvoreniu krídla brány pri prasknutí jednej z pružín. 
Vďaka výstužným profilom je brána schopný odolávať tlaku silného vetra.
Dizajn stredová drážka
Kompromis medzi hladkým, a pásovým, dizajnom rozširuje možnosti 
pri výbere.

Povrchová úprava Woodgrain
Povrch so štruktúrou dreva zabezpečuje, že dažďová voda nezanecháva 
stopy na povrchu brány a drobné škrabance sú na rozdiel od hladkého 
povrchu takmer neviditeľné.
Povrchová úprava Plain
Povrch bez povrchovej štruktúry zvýrazňuje eleganciu brány a necháva 
vyniknúť pestrým odtieňom a odtieňom imitujúcim drevo. Je v porovnaní 
so štruktúrovanými povrchmi náročnejší, čo však vôbec neznižuje jeho 
jedinečnosť a popularitu u zákazníkov.
Farebné vyhotovenie
WOODGRAIN - Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit, 
možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL.
PLAIN -  Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit, 
možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL, 
možnosť imitácie dreva skupina I a II.
RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit RAL stupnica Imitácia dreva SKUPINA I,II
Rozmery:
Max. šírka: 6000 mm
Max. výška: 3000 mm
Maximálna plocha brány 13 m²

• • Dizajn stredová drážka
• Štruktúra woodgrain - drevo / plain - bez štruktúry
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Hrúbka sekcie 40 mm
• Ochrana proti zovretiu prstov v súlade
   s európskymi normami CE
• Oddelený vonkajší a vnútorný oceľový plášť sekcií
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Galvanizované oceľové bočné kryty
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode brány
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Farebné vyhotovenie podľa Vašich požiadaviek

Biela RAL 9010 StupnicaRAL
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FIBER 
MIKROPROFIL - UNIKÁTNY DIZAJN

Sekčná zateplená garážová brána so zvislým posunom, s bočným vodiacimi 
dráhami inštalovanými zvnútra garáže využíva pri otváraní do vodorovnej 
polohy priestor v hĺbke garáže v úrovni tesne nad otvorom.
Tepelnoizolačné vlastnosti
Konštrukcia panela hrúbky 40 mm v kombinácii s jeho vysokými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami a flexibilnosť gumového tesnenia 
sekcií zaručuje výnimočne dobrú tepelnoizolačnú účinnosť brány. 
Brána izolovaná polyuretánovou penou je zárukou najvyššej tepelnej
a akustickej tesnosti. Gumové tesnenie po obvode a medzi sekciami 
minimalizuje prievzdušnosť brány a zaručuje udržanie požadovanej 
teploty v garáži. Spodná tesniaca guma umiestnená na spodnej sekcii 
nahradzuje prah a účinne utesňuje nerovnosti podlahy.
Bezpečnosť
Spoje medzi sekciami sú v súlade s bezpečnostnými normami EU 
špeciálne tvarované tak, aby pri otváraní a zatváraní brány nehrozilo 
nebezpečenstvo zovretia prstov. Ochrana pri pretrhnutí pružiny zamedzí 
samovoľnému zatvoreniu krídla brány pri prasknutí jednej z pružín. 
Vďaka výstužným profilom je brána schopný odolávať tlaku silného vetra.

Tenké lomené vodorovné pruhy dávajú vďaka rôznym uhlom odrazu 
svetla bráne moderný až futuristický dizajn.
Povrchová úprava Plain
Povrch bez štruktúry svojou hladkosťou znásobuje dojem dvoch 
rôznych odtieňov jednej farby
Farebné vyhotovenie
Štandardné farby: RAL 9006 Strieborná RAL 7016 Antracit, 
možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL.

RAL 9006 Strieborná RAL 7016 Antracit RAL stupnica 

Rozmery:
Max. šírka: 6000 mm
Max. výška: 3000 mm
Maximálna plocha brány 13 m²

• • Dizajn mikroprofil
• Štruktúra plain - bez štruktúry
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Hrúbka sekcie 40 mm
• Ochrana proti zovretiu prstov v súlade

s európskymi normami CE
• Oddelený vonkajší a vnútorný oceľový plášť sekcií
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Galvanizované oceľové bočné kryty
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode brány
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Farebné vyhotovenie podľa Vašich požiadaviek

FUTUR 
OCELOVÁ BRÁNA
S NADČASOVÝM HLADKÝM DIZAJNOM

 

Sekčná zateplená garážová brána so zvislým posunom, s bočným vodiacimi 
dráhami inštalovanými zvnútra garáže využíva pri otváraní do vodorovnej 
polohy priestor v hĺbke garáže v úrovni tesne nad otvorom.
Tepelnoizolačné vlastnosti
Konštrukcia panela hrúbky 40 mm v kombinácii s jeho vysokými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami a flexibilnosť gumového tesnenia sekcií zaručuje 
výnimočne dobrú tepelnoizolačnú účinnosť brány. Brána izolovaná polyuretánovou 
penou je zárukou najvyššej tepelnej a akustickej tesnosti. Gumové tesnenie 
po obvode a medzi sekciami minimalizuje prievzdušnosť brány a zaručuje udržanie 
požadovanej teploty v garáži. Spodná tesniaca guma umiestnená na spodnej sekcii 
nahradzuje prah a účinne utesňuje nerovnosti podlahy.
Bezpečnosť
Spoje medzi sekciami sú v súlade s bezpečnostnými normami EU špeciálne tvarované 
tak, aby pri otváraní a zatváraní brány nehrozilo nebezpečenstvo zovretia prstov. 
Ochrana pri pretrhnutí pružiny zamedzí samovoľnému zatvoreniu krídla brány 
pri prasknutí jednej z pružín. Vďaka výstužným profilom je brána schopný odolávať 
tlaku silného vetra.
Hladký dizajn
Hladký dizajn bez profilovania pôsobí jednoduchým a zároveň elegantným štýlom.

Povrchová úprava Woodgrain
Povrch so štruktúrou dreva zabezpečuje, že dažďová voda nezanecháva stopy na povrchu 
brány a drobné škrabance sú na rozdiel od hladkého povrchu takmer neviditeľné.
Povrchová úprava Plain
Povrch bez povrchovej štruktúry zvýrazňuje eleganciu brány a necháva vyniknúť pestrým 
odtieňom a odtieňom imitujúcim drevo. Je v porovnaní so štruktúrovanými povrchmi 
náročnejší, čo však vôbec neznižuje jeho jedinečnosť a popularitu u zákazníkov.
Farebné vyhotovenie
WOODGRAIN - Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit, možnosť farebnej 
úpravy podľa stupnice RAL.
PLAIN -  Štandardné farby: RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit, možnosť farebnej úpravy 
podľa stupnice RAL, možnosť imitácie dreva skupina I a II.

RAL 9016 Biela RAL 7016 Antracit RAL stupnica Imitácia dreva SKUPINA I,II

Rozmery:
Max. šírka: 6000 mm
Max. výška: 3000 mm
Maximálna plocha brány 13 m²

• • Hladký dizajn
• Štruktúra woodgrain - drevo / plain - bez štruktúry
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Hrúbka sekcie 40 mm
• Ochrana proti zovretiu prstov v súlade

s európskymi normami CE
• Oddelený vonkajší a vnútorný oceľový plášť sekcií
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Galvanizované oceľové bočné kryty
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode brány
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Farebné vyhotovenie podľa Vašich požiadaviek

LaminatAntracit RAL 7016 BielaRAL 9010 StupnicaRALRAL 9016
 

RAL 7016

Antracit BielaRAL 7016 RAL 9010 Stupnica RALStrieborná RAL 9006

Antracit Biela
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HLADKÝ

STREDOVÁ 
DRÁŽKA

MIKROPROFIL

PÁSOVÝ

KAZETOVÝ *

Vzhľadom na poveternostné podmienky - sila vetra- odporúčame v niektorých prípadoch prehodnotiť výber krídlovej garážovej brány.
*) Obmedzené možnosti.

KLASIK
ĽAHKÁ DVOJKRÍDLOVÁ 
GARÁŽOVÁ BRÁNA

 

Garážová brána KLASIK, môže byť vyhotovená v ponúkaných dizajnoch 
sekčných garážových brán. Vďaka nízkej hmotnosti, dobrým tepelnoizolačným 
vlastnostiam výplne a kultivovanému vzhľadu sú brány KLASIK vynikajúcou 
alternatívou ručne otváraných sekčných brán ako aj starých nepraktických 
oceľových krídlových brán. Praktickosť riešenia ocenia hlavne tam, 
kde z priestorových dôvodov nie je možné inštalovať sekčnú bránu.
Krídla brány
Krídla brán sú vyrobené zo sekcií hrúbky 40 mm používaných na sekčné 
garážové brány. Spevnené sú obrubu z jednokomorových eloxovaných 
hliníkových profilov a vnútornými rohovými výstuhami. Osadené sú na oceľovej 
zárubni pomocou kompaktných ozubených závesov a to po celej svojej výške, 
Súčasťou prvého krídla je zámok s kľučkou a cylindrickou vložkou. Druhé krídlo 
je zaistené dvomi oceľovými zarážkami. Krídla brány sa spravidla otvárajú 
do exteriéru.
Zárubňa
Konštrukciu zárubne tvorí oceľový uzavretý profil, ktorý je olemovaný 
eloxovaným hliníkovým profilom. Zárubňa je opatrená montážnymi otvormi 
podľa typu osadenia (do otvoru / na otvor).
Tesnenie
Tesnosť medzi krídlami a zárubňou zabezpečuje dvojité prekrytie profilov 
a flexibilné gumové tesnenie na zárubni.

Dizajn / povrchová úprava
Pásový / Stucco, Woodgrain
Stredová drážka / Woodgrain
Hladký / Woodgrain, Plain
Mikroprofil / Plain
Kazetový / Woodgrain*
*) V prípade voľby kazetového dizajnu je nutná konzultácia s dodávateľom 
    kvôli obmedzeniu šírky a výšky brány s kazetovým vzorom.

Farebné vyhotovenie
V závislosti na dizajne a povrchu brány. Štandardné farby: RAL 9016 Biela 
RAL 9006 Strieborná RAL 7016 Antracit, 
možnosť farebnej úpravy podľa stupnice RAL, 
možnosť imitácie dreva skupina I a II.
Voliteľné doplnky
Presklenie STANDARD, FACTORY VISION, BULLS EYE
Ventilačné mriežky
Výklopné podpery otvorených krídiel
Lakovanie hliníkových profilov vo farbách podľa stupnice RAL
Rozmery:
Max. šírka: 2700 mm
Max. výška: 2500 mm

• • Výplň krídiel tvoria sekcie s dizajnami garážových brán
• Hrúbka sekcií 40 mm
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Zárubňový oceľový rám z uzavretého profilu
• Krídlo aj zárubňa lemovaná profilom z eloxovaného hliníka
• Obsahuje zámok s kľučkou a cylindrovou vložkou 
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode zárubne
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Prah s výškou 40mm 
• Farebné vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka
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VETRACIE 
MRIEŽKYPRESKLENIE

STREDOVÁ 
DRÁŽKA

KAZETOVÝ * PÁSOVÝ HLADKÝ VISION STANDARD 
alebo 

FACTORY

VISIONBULLS EYEMIKROPROFIL

DIZAJN 

APART
BOČNÉ VSTUPNÉ DVERE

Jednokrídlové personálne dvere APART, môžu byť vyhotovené v ponúkaných 
dizajnoch sekčných garážových alebo priemyselných brán. Ako ich doplnok 
tvoria štýlový a kompletne pôsobiaci prvok na fasáde budovy. Jedná sa o ľahké 
jednokrídlové dvere so zárubňou, dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami 
výplne a kultivovaným vzhľadom. Dodávané sú vo verzii ľavé alebo pravé.
Krídlo dverí
Krídlo je vyrobené zo sekcií hrúbky 40 mm používaných na sekčné garážové 
brány. Spevnené je obrubu z jednokomorových eloxovaných hliníkových 
profilov a vnútornými rohovými výstuhami. Osadené je na oceľovej zárubni 
pomocou kompaktných ozubených závesov a to po celej svojej výške. Súčasťou 
krídla je zámok s kľučkou a cylindrickou vložkou. Krídlo dverí sa spravidla otvára 
do exteriéru.
Zárubňa
Konštrukciu zárubne tvorí oceľový uzavretý profil, ktorý je olemovaný eloxovaným 
hliníkovým profilom. Zárubňa je opatrená montážnymi otvormi podľa typu 
osadenia (do otvoru / na otvor).
Tesnenie
Tesnosť medzi krídlom a zárubňou zabezpečuje dvojité prekrytie profilov 
a flexibilné gumové tesnenie na zárubni.

Dizajn / povrchová úprava
Pásový / Stucco, Woodgrain
Stredová drážka / Woodgrain
Hladký / Woodgrain, Plain
Mikroprofil / Plain
Kazetový / Woodgrain*
*) V prípade voľby kazetového dizajnu je nutná konzultácia s dodávateľom 
    kvôli obmedzeniu šírky a výšky brány kazetovým vzorom.

Farebné vyhotovenie
V závislosti na dizajne a povrchu brány. Štandardné farby: RAL 9016 Biela 
RAL 9006 Strieborná RAL 7016 Antracit, možnosť farebnej úpravy podľa 
stupnice RAL, možnosť imitácie dreva skupina I a II.
Voliteľné doplnky
Presklenie STANDARD, FACTORY VISION, BULLS EYE
Ventilačné mriežky
Samozatvárací mechanizmus
Výklopná podpera otvoreného krídla
Lakovanie hliníkových profilov vo farbách podľa stupnice RAL.
Rozmery:
Max. šírka: 1200 mm
Max. výška: 2500 mm

 • • Výplň krídla tvoria sekcie s dizajnami garážových brán
• Hrúbka sekcií 40 mm
• Polyuretánová izolácia bez obsahu freónov
• Vysoká odolnosť povrchu voči poškodeniu
• Zárubňový oceľový rám z uzavretého profilu
• Krídlo aj zárubňa lemovaná profilom z eloxovaného hliníka
• Obsahuje zámok s kľučkou a cylindrovou vložkou 
• Flexibilné gumové tesnenie po obvode zárubne
• Integrované tesnenie medzi sekciami
• Prah s výškou 40mm 
• Farebné vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka 



SLEDUJEME ZA VÁS NOVINKY
V DIZAJNE  A  TECHNICKOM
PREVEDENÍ,

DOZERÁME NA KVALITU,

VÝROBKY DODÁVAME NA MIERU,

POUŽÍVANE NAJNOVŠIE
TECHNOLÓGIE. 
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