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Skládací vrata najdou svoje uplatnění všude tam, 
kde není dostatečný prostor pro odsunutí vrat a  je 
nízké nadpraží, což je nejvíce využíváno v budovách 
hangárů, garážích speciální techniky, myčkách, 
skladovacích areálech apod. Vrata mohou být 
dodána dle přání zákazníka v  různých variantách 
prosklení, se vstupními dvířky či  stříškou pro osazení 
na fasádu. Jednoduchá obsluha, dlouhá životnost, 
snadná údržba a spolehlivost jsou hlavní přednosti 
skládacích vrat TRIDO.

TYPY PROVEDENÍ SKLÁDACÍCH VRAT:

Provedení čtyřkřídlé typ 2+2

Provedení tříkřídlé typ 1+2

Provedení dvoukřídlé typ 2+0

 minimální výška nadpraží:
 Sendvičová vrata cca 200 mm 
 Hliníková vrata cca 150 mm

  maximální šířka otvoru 2700 - 5 500 mm 
v závislosti na typu provedení skládacích vrat

  maximální výška otvoru 3 000 - 5 000 mm 
v závislosti na typu provedení skládacích vrat
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Vrata jsou vyráběna buď ze sendvičových panelů tloušťky 50 mm, 
nebo z hliníkových profilů.
Sendvičové křídlo je vyztuženo ocelovým rámem a lemováno 
hliníkovým profilem v přírodním eloxu, standardní barva panelů je bílá 
RAL 9002, dle přání zákazníka lze lakovat i v jiných odstínech RAL. 
Hliníkové rámové křídlo je vyráběno z hliníkových profilů o tloušťce 
45 mm v barvě přírodního eloxu, s možností výplní akrylového 
prosklení nebo plného sendviče nebo dle přání zákazníka i v jiném 
provedení. Ovládání je možné jako automatické s pohonem nebo 
ruční mechanické. Výše uvedené údaje jsou orientační a dle požadovaného typu vrat 

je nutná konzultace.

V případě nejasností využijte bezplatnou konzultaci s prodejcem.



Skládací vrata TRIDO

Vrata TRIDO - dokonalost složená z detailů

Více o skládacích  
vratech naleznete na:

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

Vratové křídlo
Křídlo je vyrobeno ze 
sendvičových panelů 
tloušťky 50 mm. Křídlo 
je vyztuženo ocelovým 
rámem a lemováno 
hliníkovým profilem  
v přírodním eloxu. 

Ovládání pohonem
Pro jednoduchou manipulaci lze vrata 
osadit elektromechanickým nebo 
elektrohydraulickým pohonem

Vratové křídlo
Rámová konstrukce 
křídla je tvořena 
hliníkovými profily 
o tloušťce 45 mm 
dodávanými 
standardně v přírodním 
eloxu s výplněmi dle 
přání zákazníka.

Pant vratového křídla

Pant vratového křídla
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Sendvičové křídlo

Hliníkové křídlo

Ovládání ruční
Mechanická skládací 
vrata se ovládají masivní 
rozvorovou klikou 
umístěnou na vnitřní 
straně křídla. 


