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Charakteristika
Hangárová posuvná a posuvně skládací vrata 
slouží k uzavírání nadrozměrných stavebních 
otvorů převážně průmyslových objektů jako jsou 
výrobní haly, hangáry apod., kde vzhledem 
k velkým rozměrům stavebních otvorů nelze 
použít rolovací nebo průmyslová sekční vrata. 
Tvoří tak specifickou oblast s širokou variabilitou 
systémů a provedení vrat. Hangárová vrata se 
vyrábí ve dvou základních typech. Prosklená 
hliníková rámová nebo plná ze sendvičových 
panelů. Ovládání vrat může být buď ruční 
nebo elektrickým pohonem.

Technický popis
Materiály:
  ocelový plech s povrchovou úpravou zinko-

váním a lakováním plněný PUR pěnou
  hliníkový rám, ocelové kování
  hliníkové lemovací profily

Doplňky:
  průhledná okna v sendvičovém panelu
  vstupní dvířka do vrat i mimo ně
  bezpečnostní prvky: bezpečnostní lišta
  větrací mřížky a další

Povrchová úprava:
  sendvičový panel je standardně lakován 

vysoce odolnou polyester-silikonovou bílou 
barvou (jiné odstíny dle přání zákazníka)

Ovládání:
  ruční (vhodné pro menší rozměr vrat a menší 

četnost otvírání)
  elektrickým pohonem s trojtlačítkem (otevřít, 

stop, zavřít), tahovým spínačem, dálkovým 
ovládáním apod.

  automatické: pohybové snímače, indukční 
smyčka, časové relé apod.

Technické údaje
Rozměry: Výroba na zakázku v libovolném roz-
měru dle přání zákazníka. Maximální rozměry 
jsou u jednotlivých typů závislé na konstrukčních 
možnostech osazeného otvoru a statiky objektu.

El. přívod: 230 V (alternativně 400 V), 50 Hz, jiště-
ní 6 A (samostatný jistič), ovládací napětí: 24 V

Stavební realizace
Stavební připravenost:
  hotový začištěný stavební otvor, popř. hotová 

nosná konstrukce (zesílení obvodu otvoru)
  dokončená podlaha nebo podlahová vodící 

kolejnice
  zajištěný přívod el. energie 230/(400) V, 50 Hz

Způsob osazení výrobku:
  rozmístění výztužných profilů pro kotvení závě-

sů, uchycení pohonu a vodících prvků je nut-
né předem projednat s výrobcem

Provoz a údržba:
Údržbu strojních částí provádí dodavatel nebo 
odborná firma v rámci záručního a pozáruč-
ního servisu. Vzhledem k vysoké spolehlivosti 
všech komponentů je požadavek na běžnou 
údržbu minimální. Jedná se prakticky o zacho-
vání čistoty v prostoru vrat, vodicích lišt apod. 
a kontrolu nepoškozenosti jednotlivých dílů 
(vodící kladky, panty, atd.).

Dodavatelské 
 a obchodní údaje

Ceny: individuální kalkulace zakázek ve formě 
cenové nabídky

Smluvní podmínky: řešeny smlouvou o dílo 
a specifikací díla

Záruční lhůta: standardně 24 měsíců, ve spe-
cifických případech dle dohody

Dodací lhůty: pro standardní výrobky 8 týdnů 
od podepsání smlouvy

Doprava: dodávku výrobku včetně dopravy 
a montáže zajišťuje výrobce nebo odborná 
montážní firma

Dodavatel:
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Hangárová vrata

1. jednostranná

Posuvná vrata

3. jednostranná

4. oboustranná

2. oboustranná

a)  zavěšená na stropní kolejnici s balančním 
vedením nebo zarážkami na podlaze

b)  pojíždějící po kolejnici v zemi s balančním 
vedením ve stropě

a) malá – zavěšená na stropní kolejnici s balančním vedením na podlaze
b) velká – pojíždějící po kolejnici v zemi s balančním vedením ve stropě


