
Rychlá výměna vrat bez bourání! 

Garážová vrata TRIDO Evo jsou navržena pro rychlou 
a jednoduchou výměnu starých křídlových nebo 
výklopných vrat za nová – bez nutnosti vybourání  
zárubně starých vrat a zapravení otvoru, tzn. velké 
úspory na zednických úpravách a  všech starostí 
s tím souvisejících. Celá výměna vrat netrvá více než 
3-4 hodiny. Protože jsou vrata montována z  vnější 
strany otvoru, nezkracují užitnou délku garáže.

Pro montáž vrat TRIDO Evo se využívá stávající ocelové 
(dřevěné) zárubně původních vrat. Po vysazení a odstranění 
křídel vrat se z exteriéru osadí nosný rám nových sekčních 
vrat, který stávající zárubeň z exteriéru opticky překrývá. 

Vrata TRIDO Evo se vyrábí na míru dle stavebního otvoru garáže 
z 40 mm silných panelů (sekcí) vyplněných polyuretanovou 
pěnou s vysokou tepelnou izolací. Spoje sekcí jsou speciálně 
tvarovány tak, aby se zamezilo případnému sevření prstů. Vrata 
jsou opatřena bočním těsněním, které utěsní zavřená vrata po 
celém jejich obvodu (vratové křídlo je dotlačeno na těsnění až 
při plné zavřené poloze). Vrata TRIDO EVO = technicky unikátní 
řešení pro jednoduchou a rychlou výměnu starých vrat za nová 
bez zmenšení hloubky garáže.

Velmi tichý chod, vysoká spolehlivost a maximálně dlouhá 
životnost jsou vlastnosti, které charakterizují sekční vrata 
TRIDO. 

MISTRAL W6  – vzor lamela, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 8014, imitace dřeva zlatý dub, ořech, mahagon
IMPOZANT W2  – vzor s širokou drážkou, povrch woodgrain, barva RAL (9016), 7016, imitace zlatý dub, ořech, mahagon
BRILANT W0  – bez prolisu, povrch woodgrain, barva RAL (9016)
KVINTO H5  – vzor lamela, povrch hladký, barva RAL (9016), imitace dřeva zlatý dub, ořech
MIKROL  – vzor s jemnou strukturou mikrodrážek, barva RAL 9006
VERNIS H2  – vzor s širokou drážkou, povrch hladký, RAL (9016), imitace dřeva zlatý dub
VELVET H0  –  bez prolisu, povrch hladký, barva RAL (9016), 9006, 9007, 7016, wrinkle anthrazit (DB 703),  

imitace dřeva zlatý dub, ořechTY
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Sekční vrata TRIDO Evo osazujeme do
původní zárubně:
světlé šířky max. 6 000 mm
výšky max. 3130 mm, max. 13 m2

V případě nejasností využijte
bezplatnou konzultaci s prodejcem.

E-mail: obchod@trido.cz  l  Tel.:  (+420) 800 800 874  l  www.trido.cz
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sekční
vrata Evo

 TRIDO Evo - před otvor  TRIDO Evo - do otvoru / za otvor



Rychlá výměna vrat bez bourání! 

Vrata TRIDO - dokonalost složená z detailů

Garážová vrata TRIDO Evo

Pohon SOMMER

Boční těsnění Spodní guma

Řídící jednotka

Vyrovnávací pružiny

Oddělenou řídící jednotku 
s osvětlením je možné 
nainstalovat v garáži kdekoliv 
v blízkosti zásuvky el. energie.

Speciální spodní guma garážových vrat TRIDO 
umožňuje maximální těsnost vrat na podlaze. 
Zvyšuje tak tepelný komfort garáže, snižuje 
prašnost. Jako ochranu proti vniknutí hlodavců 
do garáže mohou být vrata doplněna spodní 
nerezovou lištou „Antimyš“.

Boční těsnění je navržené tak, 
aby dokonale utěsnilo zavřená 
vrata po celém jejich obvodu. 
Vratové křídlo je dotlačeno 
na těsnění až při plné zavřené 
poloze.

Jednotka pohonu se 
pohybuje na pevně 
napjatém řetězu – vyšší 
životnost a menší 
opotřebení.

Pružiny jsou dimenzovány na 
20 000 cyklů (ostatní výrobci 
udávají jen 10–15 000 cyklů)  
a vyvyžují hmotnost vrat.

Více o garážových 
vratech naleznete na:

http://www.trido.cz/
garazova-vrata/

Kladka 

Kolečka
Originální kolečka  
s kuličkovými ložisky 
zaručují spolehlivý  
a tichý pohyb vrat.


