
Nerezová ochraNNá lišta aNtiMYš

Tato ochranná lišta výšky 19 mm zabraňuje průchodu myším a jiným hlodavcům mezi zemí a spodní těsnící 
gumou vrat. Tato lišta se jednoduše přišroubuje k podlaze v místě dosedání vrat. Vrata dosedají do lišty, 
která vyrovná případné nerovnosti podlahy a znemožní tak průchodu hlodavcům pod těsnící gumou vrat.

Ochranná lišta je nachystána pro montáž na ideálně rovnou 
podlahu. V případě, že podlaha pod místem dosedání vrat není 
ideálně rovná, počítejte s tím, že budete muset najít montážní 
úpravu podle konkrétních podmínek na místě.

Po osazení ochranné lišty je třeba překontrolovat a případně 
upravit dojezd vrat tak, aby do ochranné lišty dosedaly přesně, 
resp. nedocházelo k reversu vrat (opětovnému otevírání vrat). 
Tuto montáž neprovádějte sami, ale obraťte se vždy na nejbližší 
montážní firmu. V případě, že bude ochranná lišta montována 
k jiným vratům (než jsou vrata společnosti TRIDO, s.r.o.), musí 
montáž, z důvodu dodržení záručních a servisních podmínek, 
provádět dodavatel vrat, popřípadě jeho smluvní partner.

Ochranná lišta se dodává standardně ve třech délkách:

• délka 2,0 m - 1.160,- Kč bez DPH/ks
• délka 2,5 m - 1.450,- Kč bez DPH/ks
• délka 3,0 m - 1.740,- Kč bez DPH/ks

V zimním období doporučujeme těsnicí gumu ošetřit teflonovým nebo podobným přípravkem, který 
zamezuje přimrzání a prodlužuje životnost těsnicí gumy.

Postup při montáži k sekčním garážovým vratům / vratům TRIDO Evo:

změření šířky vratového křídla (od stojky ke stojce)1. 
změření šířky vrat / změření šířky mezi překrytím (TRIDO Evo)2. 
zakrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)3. 
vyříznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)4. 
ukotvení lišty k podlaze v místě dosedáni vrat5. 
přizpůsobení spodní těsnící gumy vrat (např. odstraněním přečnívajících praporků, otočením těsnicí 6. 
gumy praporky dovnitř,…)
seřízení vrat do těsnění7. 
seřízení koncového dorazu pohonu při zavřených vratech – nikdy neprovádějte sami a vždy se obraťte 8. 
na montážní firmu, která vrata montovala

těsNěNí sekčNích vrat Na podlahu

Pokud potřebujete pod vrata těsnění, z důvodu vyspádování 
vnější podlahy (ochrana proti zatíkání) a nebo v případech 
drobné nerovnosti podlahy, doporučujeme použít gumové 
těsnění na podlahu. Těsnění je dodáváno v délce stavebního 
otvoru bez kotvícího materiálu. Vhodný kotvící materiál je nutné 
zajistit dle materiálu podlahy.

Cena za těsnění na podlahu je 200,- Kč bez DPH/běžný metr.
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