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Vratové křídlo je složeno ze 4 a více sekcí. Různé systémy kování 
umožňují přizpůsobit vrata téměř každé stavební situaci, a to jak  
u novostavby, tak i u stávajících renovovaných objektů. Vrata 
jsou montována do zcela hotových  stavebních otvorů či nosných 
konstrukcí včetně hotové podlahy. Ve spojení s průmyslovým 
pohonem GfA nebo Sommer lze vrata jednoduše ovládat. Veškeré 
vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní zatížení  
a umožňují tak využití vrat i na vysoce frekventovaných místech.

INDUSTRY T6 – vzor lamela s podélnými drážkami, povrch stucco
standardní barvy – RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL (9016), RAL 3000, RAL 5010, RAL 7016
MATRIX A1  – rámy sekcí z hliníkových profilů v přírodním eloxu
MIKROL  – vzor s jemnou strukturou mikrodrážek (RAL 9006)

Průmyslová sekční vrata jsou navrhována a vyráběna 
dle individuálních přání zákazníka pro použití 
v  průmyslových objektech – výrobní haly, sklady, 
garáže, autosalony, výstavní pavilony, mycí linky atd. 
Provozní spolehlivost na základě použití kvalitních 
materiálů a komponentů, bezpečná konstrukce, 
vysoce odolná povrchová úprava, jednoduchá montáž  
a moderní vzhled průmyslových vrat TRIDO uspokojí  
i ty nejnáročnější zákazníky.
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standardní / zvýšené / vertikální nadpraží
   nadpraží min. 420 mm – jednoduchá dráha
• boční ostění min. 150 mm (na straně bez pohonu)
• boční ostění min. 350 mm (na straně s pohonem)

snížené nadpraží
   nadpraží min. 250 mm – dvojitá dráha
• boční ostění min. 150 mm (na straně bez pohonu)
• boční ostění min. 350 mm (na straně s pohonem)

kopírování pod úhlem střechy 0-45°
  nadpraží min. 300 mm – jednoduchá / dvojitá dráha
• možná kombinace systémů

Dráhu výsuvu křídla vrat lze uzpůsobit podle výšky
konkrétního nadpraží (výšky překladu nad otvorem):
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V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.
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Průmyslová vrata sekční výsuvná TRIDO

Motor 
GfA

Motor 
Sommer
GIGAsedo

Řídící jednotka 
GfA s trojtlačítkem

Řídící jednotka 
Sommer s trojtlačítkem

Pojistka
přetržení pružiny 
(ruční otvírání)

Rozběhové pružiny
délky až 750 mm

Pojistka
přetržení lana  
+ mikrospinač
(otvírání hřídelovým 
pohonem)

Bezpečnostní lišta
optická  
(s hřídelovým pohonem,  
ovládání IMPULS)

Vrata TRIDO - dokonalost složená z detailů

Více o průmyslových 
vratech naleznete na:

http://www.trido.cz/
prumyslova-vratat/


