
sekční 
křídlová vrata

Klasika v novém kabátu!

www.trido.cz

11
/ 

20
14



Sekční křídlová vrata jsou tradičním řešením pro všechny 
garáže s omezeným vnitřním prostorem (kde se nedají 
použít vrata výsuvná) nebo s požadavkem jednoduchého 
průchodu osob. TRIDO vrata vyrábí přímo na míru,  
v moderním designu, v desítkách dekorů dřeva s možností 
široké řady doplňků.

Kvalitní zpracování
Ocelový pozinkovaný rám vrat je obložen hliníkovým 
systémovým profilem s povrchovou úpravou přírodní 
elox. Vratové křídlo je složeno ze 4 a více sekcí, 40 mm 
silných, vyplněných polyuretanovou pěnou s vysokou 
tepelnou izolací. Těsnění mezi rámem a otvíravým křídlem 
zajišťuje po celém obvodu gumový profil. Křídla mohou 
být dělena stejným poměrem nebo mohou být mezi 
sebou asymetrická (průchod pro pěší). Vnější povrchová 
úprava kliky a koule může být na přání zákazníka dodána 
v barvě RAL dle barevného odstínu profilů vrat. Vrata je 
možné za příplatek dodat s nadstandardním tříbodovým 
zamykáním. 

Nová křídlová vrata TRIDO - tradiční 
řešení pro Vaši garáž.

Systémy kování TRIDO

Sekční křídlová vrata TRIDO

Sekční křídlová vrata je možné 
instalovat do stavebního otvoru i bez 
nadpraží a ostění.

Komfort ovládání
Pro zajištění vrat v otevřené poloze slouží standardně 
dodávané aretace otevřené polohy umístěné v horní 
části vrat. Pokud chcete mít ještě větší komfort, mohou 
být křídlová vrata opatřena automatickým pohonem 
německého výrobce SOMMER, který je špičkou v oboru. 

Křídlová vrata s pohonem i ručně  - 2v1
Křídlová vrata s automatickým pohonem jsou vyráběny 
včetně speciálních pantů a ochranných gum proti 
sevření prstů. Automatický pohon SOMMER je špičkou  
v oboru automatizace (certifikováno až na 80 tisíc cyklů)  
a široká škála možností dálkových ovladačů lze využít pro 
ovládání dalších vrat nebo brány.

Díky patentově chráněnému systému odblokování 
pohonu vrat, lze ručně otevřít křídlo vrat, i když jsou  
s automatickým pohonem.

Při mechanickém otevření vratového křídla klikou, dojde 
k odblokování táhla pohonu a křídlo lze otevřít ručně. 
Po opětovném zavření křídla jsou dvoukřídlá garážová 
vrata připravena k automatickému ovládání. Díky tomuto 
systému je možno otevření křídla vrat v případě, že je 
třeba rychlého vstupu do garáže. Nemusí se tak otevírat 
celá garáž.
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Bez prahu S prahem
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