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STRANA 2

Všeobecné informace

Venkovní žaluzie

- Ceny uvedené v ceníku jsou bez montáže za mìrnou jednotku.

- Všechny ceníky jsou bez DPH.

- Pro stanovení ceny platí nejbližší vyšší rozmìr (k tabulkovému údaji).

2- Rozmìry v tabulkách jsou uvádìny v milimetrech, plošné rozmìry v m .

- V objednávkách se jako první rozmìr uvádí šíøka, jako druhý výška.

- Záruèní lhùta na výrobky je 2 roky. Záruka se nevztahuje na závady zpùsobené špatnou montáží, 
nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku. 

- Záruèní lhùta na tvar a tepelné vlastnosti sekèního panelu je 10 let.

- Objednávky do výroby zadávejte do objednávkového systému online nebo v objednávkových 
formuláøích. Pøi reklamaci nebude pøípadná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.

- Termín dodání 3 týdny, provedení RAL a nestandardní renolit 4 týdny. 

Sekèní garážová vrata 

Sekèní vrata patøí mezi nejoblíbenìjší produkt ve své kategorii. Pro své užitkové vlastnosti, velký 
výbìr variant panelu a doplòkù jsou vhodným øešením pro individuální požadavky zákazníka. 
Na výrobu vrat používáme špièkové komponenty od renomovaných dodavatelù splòující kritéria 
evropských norem s oznaèením CE zaruèující vysokou kvalitu finálního výrobku.  

Pláš� sekce tvoøí galvanizovaný plech s poplastovaným povrchem. Konstrukci tvoøí galvanizovaná 
ocel povrchovì upravená pozinkováním. 

Dodavatelé komponentù: 
sekèní panely - Marcegaglia (Itálie)
kování a komponenty - Doco (Holandsko)
pohonné jednotky - Nice, Erte

Sekèní vrata jsou urèena pro privátní využití, nejsou urèena pro prùmysl.
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ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA
BARVA BÍLÁ RAL 9010, STØÍBRNÁ RAL 9006, STØÍBRNÁ RAL 9007, HNÌDÁ RAL 8014

PØÍPLATKY

BARVA PANELÙ: polep panelù renolitovou fólií (pouze jednostrannì) - pouze u panelu CLASIC (60 odstínù dle vzorníku), 
                              lakování panelu dle vzorníku RAL (pouze jednostrannì)
HORNÍ A DOLNÍ AL LIŠTA: v odstínu renolitu nebo RAL
KOVÁNÍ: snížené, zvýšené, bez nadpraží a bez ostìní, s nadpražím a bez ostìní

DOPLÒKY: pøechodové dveøe s pøíslušenstvím, prosklení vrat okýnky, zámek na klíè s kulovým madlem, vnitøní blokovací zarážka, 
montážní úhelníky 

PANEL: hladký povrch, vzor panelu CLASIC, FINAL, ACTUAL, LUXURY, RUSTICAL (woodgrain)
BARVA PANELÙ: interiér vždy bílá, exteriér:
CLASIC - bílá RAL 9010, støíbrná RAL 9007
ACTUAL - bílá RAL 9010, hnìdá RAL 8014 (woodgrain)
LUXURY - bílá RAL 9010, støíbrná RAL 9006
FINAL A RUSTICAL - bílá RAL 9010
KONSTRUKCE: vodící dráhy
OVLÁDÁNÍ: manuální
BEZPEÈNOSTNÍ PRVKY:  vyrovnávací pružiny s pojistkou proti pádu vrat pøi pøetrhnutí pružiny
DOPLÒKY: plastové madlo oboustranné - èerné (pouze pøi manuálním ovládání), úhelník 3 bm - 1 ks      

OVLÁDÁNÍ: motorové ovládání na vypínaè nebo dálkové ovládání, pøíslušenství k motorùm

SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA 

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA
IMITACE DØEVA ZLATÝ DUB, MAHAGON, TMAVÝ OØECH, TØEŠEÒ, INOX, ANTRACIT

PØÍPLATKY 

HORNÍ A DOLNÍ AL LIŠTA: v odstínu renolitu nebo RAL
KOVÁNÍ: snížené, zvýšené, bez nadpraží a bez ostìní, s nadpražím a bez ostìní

PANEL: hladký povrch, vzor panelu CLASIC, ACTUAL, FINAL, ACTUAL, LUXURY, RUSTICAL
BARVA PANELÙ: interiér vždy bílá, exteriér:
CLASIC - zlatý dub, mahagon, tmavý oøech, tøešeò (imitace døeva)
ACTUAL - zlatý dub, mahagon
LUXURY - inox, antracit
FINAL - zlatý dub, tmavý oøech
RUSTICAL - zlatý dub
KONSTRUKCE: vodící dráhy
OVLÁDÁNÍ: manuální
BEZPEÈNOST: vyrovnávací pružiny s pojistkou proti pádu vrat pøi pøetrhnutí pružiny
DOPLÒKY: plastové madlo oboustranné - èerné (pouze pøi manuálním ovládání), úhelník 3 bm - 1 ks  

OVLÁDÁNÍ: motorové ovládání na vypínaè nebo dálkové ovládání, pøíslušentsví k motorùm
DOPLÒKY: pøechodové dveøe s pøíslušenstvím, prosklení vrat okýnky, zámek na klíè s kulovým madlem, vnitøní blokovací zarážka, 
montážní úhelníky 
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SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Zlatý dub - 21

Støíbrná RAL 9006

Bílá RAL 9010

Inox - nerez

Antracit RAL 7016 

Dub pøírodní - 27

Oøech vlašský - 25

Borovice horská - 23

Dub tmavý - 24

Oøech tmavý - 28 

Mahagon - 26

Oøech pøírodní - 35

Dub rustikální - 31

Douglas - 29

Oregon - 30

Teak - 40

Dub bahenní - 32

Makore - 43

Bøíza rùžová - 41

Nevada - 42

Dub svìtlý - 44

 

  

 

  

 

  

 

  

     

     

     

     

NÁZEV

TYPY PANELÙ 

Tøešeò amaretto - 22

FinalClasic Actual Luxury Rustical

Tabulka vzorù a barevných možností panelù

Tøešeò (nástøik)

Støíbrná RAL 9007

Hnìdá RAL 8014

Øez sekèním panelem

Opláštìní panelu

Výplò panelu:
polyuretanová pìna

Tepelný izolaèní pásek

Spodní tìsnící guma

Spodní hliníkový
ukonèovací profil panelu
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SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA 

500 610 do 2000 2001-2250 2251-2500 2501-2750 2751-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500 4501-5000

4 - 2000 1 1 1 2 2 2 2 3 3

3 1 2125 1 1 1 2 2 2 2 3 3

2 2 2250 1 1 1 2 2 2 2 3 3

1 3 2375 2 2 2 2 2 2 2 3 3

5 - 2500 2 2 2 2 2 2 2 3 3

3 2 2750 2 2 2 2 2 2 2 3 3

- 5 3000 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Skladba sekcí Výška 

stavebního 

otvoru (mm)

Šíøka stavebního otvoru (mm)

TABULKA POÈTU PRUŽIN

TYPY PANELÙ - ROZMÌRY - RUSTICAL

Povrchová úprava: vnitøní bílá RAL 9010 - Stucco / venkovní bílá RAL 9010, zlatý dub - woodgrain

TYP 1

L=2721 mm 350 507 250 507 250 507 350

šíøka otvoru 2121-2681 mm

TYP 2

L=2968 mm 200 507 180 507 180 507 180 507 200

šíøka otvoru 2668-2928 mm

TYP 3

L=3480 mm 351 507 250 507 250 507 250 507 351

šíøka otvoru 2880-3440 mm

TYP 5

L=4992 mm 350 507 250 507 250 507 250 507 250 507 250 507 350

šíøka otvoru 4392-4952 mm

Minimální rozmìr vrat: 1600 x 1850 mm
Maximální  rozmìr vrat: 5000 x 3000 mm 
(pro vrata o šíøce 5001-5500 mm omezena výška na max. 2750 mm)

Hmotnost panelù: 11 Kg/m
Tepelný odpor panelù: 0,54 W/m K

HRANIÈNÍ ROZMÌRY VRAT A VLASTNOSTI PANELÙ

2
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SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

KONSTRUKCE SEKÈNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

LEGENDA

1 - vertikální vedení

2 - horizontální vedení

4 - sekce

6 - pohon

3 - høídel s torzními pružinami

5 - vodící dráha elektrického 
     pohonu 

STAVEBNÍ PØIPRAVENOST 

STAVEBNÍ OTVOR
- kraje stavebního otvoru musí být rovné a zaèištìné s pravými úhly. Odchylky vodorovnosti a svislosti max. 5 mm.
- pøed montáží musí být dokonèena podlaha, nebo oznaèený nultý bod stavby.
- v montážním a funkèním prostoru vrat se nesmí nacházet žádné pøekážky (potrubí, regály a pod.)
- v pøípadì elektrického pohonu musí být na stropì pøipevnìna zásuvka 230V/50 Hz/6 A, nejlépe v místì pøedpokládaného
  umístìní pohonu, tzn. na hranici zastavìné hloubky stropu (ZHS).

LEGENDA

VN - výška nadpraží
ŠSO - šíøka stavebního otvoru
VSO - výška stavebního otvoru
LO - levé ostìní (min. 100 mm)
PO - pravé ostìní (min. 100 mm)
ZHS - zastavìná hloubka stropu 

(hloubka garáže) 
pro výšku VSO do 2,5 m = ZHS 3,4 m
pro výšku VSO do 3,0 m = ZHS 4,2 m

VN

VSO

LO PO

ŠSO

ZHS

230 V/6A
50 Hz

ZAMÌØENÍ VRAT

Podrobné informace k zamìøení jsou k dispozici ke stažení v objednávkovém on-line systému.
Podrobný montážní návod je souèástí balení vrat.



VN - výška nadpraží 
pro ruèní i el. ovládání min. 230 mm 

PV - prùjezdová výška
pro ruèní ovládání = VSO -170 mm
pro el. ovládání = VSO - 50 mm

ZHS - zastavìná hloubka stropu
bez motoru VSO + 660 mm
pro motor ERTE + dráha 3300 mm, 3900 mm
pro motory NICE SPIN 11, SPIN 23 + dráha 3100 mm, 4100 mm
pro motory NICE SPIN 41 + dráha 4100 mm

KONSTRUKÈNÍ MOŽNOSTI

Standardní kování:

¡

100 mm 100 mm

Standardní kování - jedná se o systém vrat, u kterého se vertikální vedení kotví do ostìní, 
garáž je panely uzavøena z interiéru - špaleta stavebního otvoru zùstává z exteriéru viditelná.

HØÍDELOVÝ SYSTÉM

STRANA 7

SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA 
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SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

VN - výška nadpraží 
pro ruèní ovládání
pro el. ovládání min. 130 mm

PV - prùjezdová výška
pro ruèní ovládání = VSO - 170 mm
pro el. ovládání = VSO - 100 mm

ZHS - zastavìná hloubka stropu
bez motoru VSO + 660 mm
pro motor ERTE + dráha 3300 mm, 3900 mm
pro motory NICE SPIN 11, SPIN 23 + dráha 3100 mm, 4100 mm
pro motory NICE SPIN 41 + dráha 4100 mm

 min. 80 mm 

KONSTRUKÈNÍ MOŽNOSTI
Snížené kování - PREGO

VN - výška nadpraží = 280 - 600 mm
Max. výška samotného zdvihu = 400 mm (použití stropního pohonu)
VSO + zdvih = max. 3000 mm
PV - Prùjezdová výška = VSO - 0 mm

ZHS - zastavìná hloubka stropu
bez motoru VSO + 660 mm
pro motor ERTE + dráha 3300 mm, 3900 mm
pro motory NICE SPIN 11, SPIN 23 + dráha 3100 mm, 4100 mm
pro motory NICE SPIN 41 + dráha 4100 mm

ZHS se zmenšuje v závislosti na výšce zdvihu.

POZOR!
Pøi zvýšeném zdvihu není možné montovat:
- madlo z exteriéru
- zámek s kulovým madlem z exteriéru
- prùchodové dveøe s klikou nebo kulovým madlem z exteriéru

Zapuštìné madlo se montuje pøi výrobì.

Zvýšené kování - KARA

Snížené a zvýšené kování - jedná se o systém vrat, u kterého se vertikální vedení kotví do ostìní, 
garáž je panely uzavøena z interiéru - špaleta stavebního otvoru zùstává z exteriéru viditelná.

¡

100 mm 100 mm¡

¡

80mm100 mm 80mm100 mm¡



KONSTRUKÈNÍ MOŽNOSTI

VN - výška nadpraží  

PV - prùjezdová výška 

ZHS - zastavìná hloubka stropu

pro ruèní ovládání = min. 80 mm
pro elektroovládání = min. 130 mm

pro ruèní ovládání = VSO - 170 mm
pro elektroovládání = VSO - 100 mm

VN - výška nadpraží 
pro ruèní ovládání = 0 mm

PV - prùjezdová výška
pro ruèní ovládání = VSO - 250 mm
pro elektroovládání = VSO - 180 mm

ZHS - zastavìná hloubka stropu

pro elektroovládání min. 40 mm (nadpraží vytvoøíme
dodáním jeklu 40x40 mm)
pro ruèní i el. ovládání se dodává vrchní krycí plech 
výšky 100 mm

bez motoru VSO + 660 mm
pro motor ERTE + dráha 3300 mm, 3900 mm
pro motory NICE SPIN 11, SPIN 23 + dráha 3100 mm, 4100 mm
pro motory NICE SPIN 41 + dráha 4100 mm

bez motoru VSO + 660 mm
pro motor ERTE + dráha 3300 mm, 3900 mm
pro motory NICE SPIN 11, SPIN 23 + dráha 3100 mm, 4100 mm
pro motory NICE SPIN 41 + dráha 4100 mm

Prùjezdová šíøka  (PŠ) = ŠSO - 180mm

Šíøka stavebního otvoru (ŠSO)Šíøka stavebního otvoru (ŠSO)

Prùjezdová šíøka  (PŠ) = ŠSO - 180mm

Šíøka stavebního otvoru (ŠSO)Šíøka stavebního otvoru (ŠSO)

Kování bez nadpraží, bez ostìní - TUNEL

Kování s nadpražím, bez ostìní - BUNKR

Systém vychází ze sníženého kování. Vertikální vedení se kotví pomocí úhelníkù pøímo do stìny,
z èelní pohledové strany se nýtuje krycí plech. Krycí plech vertikálního vedení se dodává ve stejném 
barevném provedení jako panely. Pro dolehnutí vrchní tìsnící gumy a pro uchycení dráhy motoru 
se využívá stávajícího nadpraží.

Systém vychází ze sníženého kování. Vertikální vedení se kotví pomocí úhelníkù pøímo do stìny,
z èelní pohledové strany se nýtuje krycí plech. Místo chybìjícího nadpraží se montuje krycí plech. 
Krycí plech vertikálního vedení a nadpraží se dodává ve stejném barevném provedení jako panely.  
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Pøechodové dveøe - pohled z exteriéru

INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVEØE 

Vnitøní rozmìr integrovaných dveøí je 800 x 1900 mm, práh má 
výšku 90 mm, snížený práh 30 mm.

Dveøe jsou standardnì osazeny klikou se zámkem, hliníkový 
rám støíbrné barvy je možné za pøíplatek lakovat do odstínù dle 
vzorníku RAL.

Pøechodové dveøe je možné osadit do vrat s min. výškou 2200 
mm, doporuèuje se osazení dveøí ve støedu vrat.  Dveøe je 
možné osadit i podle požadavkù zákazníka, min. však 500 mm 
od boèního okraje vrat.

Osazení dveøí mimo støed je možné u vrat do šíøky 4000 mm.
U vrat širších než 4000 mm umístìní dveøí vždy na støed !

Integrované vstupní dveøe není možné osadit do vrat 
s kazetovým vzorem - rustical.
Pøi motorovém ovládání vrat musí být vrata vybavena 
jistícím spínaèem pøechodových dveøí.

Pøi montáži SGV s pøechodovými dveømi se panty 
musí montovat oskou ven !

Detail kování a  spojení panelù

 Samozavíraè integrovaných vstupních dveøí

standardní práhsnížený práh

90mm

30mm

Detail osazení pøechodových dveøí
- pohled z interiéru

Exteriér Exteriér

InteriérInteriér InteriérInteriér

Provedení pravéProvedení levé
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30.
488

322

rám PVC woodgrain, bílý, 
sklo èiré, 
rozmìr 488 x 322 mm

31.

322

488

rám PVC woodgrain, bílý, 
sklo pískované, 
rozmìr 488 x 322 mm

32.

330

rám inox, sklo èiré
rozmìr    330 mm  

33. 

rám inox, sklo èiré 
rozmìr 310 x 310 mm

34.

310

310

rám PVC hladký, bílý,
sklo èiré, 
rozmìr 511 x 321 mm

35.

511

321

rám PVC hladký, bílý, 
sklo èinèila
rozmìr 511 x 321 mm

511

321

36.
610

146

37.
658

337

VÌTRACÍ MØÍŽKA

rám PVC hladký, bílý, 
sklo èiré
rozmìr 610 x 146 mm

rám gumový èerný, 
sklo èiré
rozmìr 658 x 337 mm

rám plastový, bílý 
rozmìr 344 x 138 mm

344

138
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PØÍSLUŠENSTVÍ A DOPLÒKY 

OKÝNKA

Za pøíplatek lze okýnka 
lakovat dle vzorníku RAL.

 

Umístìní okýnek minimálnì 200 mm od kraje panelu a 150 mm od sebe navzájem.



POHONY ERTE

POHONY NICE

OBSAH DODÁVKY: samotný motor, 2 ks dálkových 3-kanálových ovladaèù, komponenty pro kompletaci motoru 
                                  k dráze a ke kotvení, dráha motoru, návod
VÝKON MOTORU: 800 N
DRÁHA MOTORU: s øetìzem
POUŽITÍ: do maximální plochy vrat 12,5 m

- jednoduchost, multifunkènost, spolehlivost
- stálá frekvence
- plynulý rozjezd a dojezd u koncových poloh
- široká nabídka pøíslušenství  

2

MOTOROVÉ OVLÁDÁNÍ

OBSAH DODÁVKY: samotný motor, 1 ks dálkový 2-kanálový ovladaè, komponenty pro kompletaci motoru k dráze a ke kotvení, 
                                  dráha motoru, návod

SPIN 11
VÝKON MOTORU: 550 N
DRÁHA MOTORU: s øemenem
POUŽITÍ: do maximální plochy vrat 8,8 m , pøièemž výška vrat
                 nesmí pøesáhnout 2 500 mm

SPIN 23
VÝKON MOTORU: 650 N
DRÁHA MOTORU: s øemenem
POUŽITÍ: do maximální plochy vrat 10,5 m , pøièemž výška vrat
                 nesmí pøesáhnout 2 500 mm

SPIN 41
VÝKON MOTORU: 1000 N
DRÁHA MOTORU: s øemenem
POUŽITÍ: do maximální plochy vrat 17,5 m

2

2

2
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