ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI®
znamenají jednoduché a ekonomické řešení
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PŘEDNOSTI
EXPERT V TĚŽKÝCH SITUACÍCH
$ Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI® nejsou dodatečným
zatížením střechy a jsou dokonale vhodná pro objekty, ve kterých
vzhledem k malému nadpraží nejsou vhodná sekční a rolovací vrata.
$ Závěsná posuvná vrata umožňují uzavírání otvorů o velké šířce a díky
jednoduché konstrukci jsou univerzálním řešením, které je perfektní
i v extrémních podmínkách.
$ Zakončením vrat je systém těsnících prvků, které díky tomu, že přiléhají
ke křídlům, stěnám a podlaze zvyšují izolaci vrat.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
$ Závěsná posuvná vrata znamenají ověřené řešení uzavření
hospodářských místností, průmyslových hal a skladů.
$ Skládají se jen z několika částí, což má vliv na jejich funkčnost ale
i cenu.
$ Množství elementů, které je redukované na minimum, je řešením, které
zaručuje jednoduchou montáž a usnadňuje bezporuchové používání
vrat a jejich údržbu.

INDIVIDUÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
$ Závěsná posuvná vrata mohou být vyrobená v jednokřídlé anebo
dvoukřídlé verzi (přesouvaná na obě strany), se symetrickým anebo
asymetrickým dělením křídel.
$ Závěsná vrata se mohou objednat se zasklením, ventilační mřížkou
anebo průchozími dveřmi.
$ Mohou se montovat zvenčí anebo uvnitř budovy – jako zástěna dělící
dvě místnosti.

TRVANLIVÁ A BEZPEČNÁ KONSTRUKCE
$ Bezporuchová konstrukce křídla je vyrobena z pozinkovaných
ocelových profilů, což zaručuje dlouhodobé používání.
$ Výplní je trapézový ocelový plech – lichoběžník T-10, lakovaný
polyesterovou barvou. Výplň je připevněná ve svislém anebo
vodorovném systému.
$ Pro větší bezpečnost mají obě křídla vrat (pasívní i aktivní) dvě závory
a jsou zabezpečené patentovým zámkem.
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ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA – VYBAVENÍ

TECHNICKÝ POPIS

1

Kvalita potvrzená
certifikátem
Výrobní proces závěsných posuvných
vrat WIŚNIOWSKI® je stále
kontrolovaný pro úplné zajištění
bezpečnosti. Výroba je prováděna
v souladu se Systémem řízení kvality
ISO 9001.

3

Vrata splňují požadavky Evropské
normy EN 13241–1.
Zárukou atraktivní ceny závěsných
posuvných vrat WIŚNIOWSKI® je
využití jednoduchých ověřených
konstrukčních řešení.

5

1

Kryt pojezdové kolejnice
má estetický význam a rovněž chrání kolejnici před
působením atmosférických srážek.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE
– MNOHO MOŽNOSTÍ

2

Ložiskové válečky
zaručují dlouhodobou a tichou práci.

6

Závěsná posuvná vrata mají širokou nabídku rozměrů a patří k nejekonomičtějším řešením.
V případě nutnosti osvětlení uzavřeného objektu závěsnými posuvnými vraty existuje možnost použití
okének z dvojitého akrylového skla. Svislý i vodorovný systém zasklení umožňuje přizpůsobení vrat
vzhledu objektu.

Šroubové spoje
prvků vedení usnadňují regulaci vrat.
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Panely
PVC

Polystyrén
30 [mm]

Ocelový
plech

Pokrytí vrat
je vyrobeno z ocelového trapézového plechu ve tvaru
lichoběžníku T–10, což zaručuje odpovídající pevnost
pokrytí.

Vrata ve verzi se zateplením
může být objednaná, pro zlepšení tepelné izolace
objektu.

Kratka
Ventilační
wentylacyjna
mřížka
je montovaná v spodní části vrat, zaručuje udržení průtoku
vzduchu v místnosti.
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ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA – VZORY A BARVY

Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI®
– to je ověřená technologie a jednoduchá montáž
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VZORY VRAT

Maximální funkčnost zaručí
Závěsná Posuvná Vrata
Jsou dostupná ve verzi jedno anebo dvoukřídlé, svislém anebo vodorovném systému výplně trapézovým plechem T-10.
Mohou být zateplená, mohou se namontovat průchozí dveře, prosklení anebo ventilační mřížky.

Závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně svislý, vrata se symetrickým dělením křídel

Jednokřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně svislý

Jednokřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně svislý, vrata s průchozími dveřmi
a okénky ve vodorovném systému

Ocelové dveře je možné
přizpůsobit ke každým
závěsným posuvným vratům
identického vzoru (systém
výplně: vodorovný a svislý)
a barvě. Jsou dostupná
s ventilační mřížkou anebo
bez, a se zasklením stejného
typu jako vrata.
Dvoukřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T–10,
systém výplně svislý, vrata s okénky v svislém systému
a ventilační mřížkou

Dvoukřídlá závěsná posuvná vrata vyplněná plechem T-10,
systém výplně vodorovný

Ocelové dveře vyplněné
trapézovým plechem T-10,
systém výplně svislý

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Zelená, RAL 6005

Grafitová, RAL 7016

Světle šedá, RAL 7035

Stříbrná, RAL 9006

Bílá, RAL 9016

Bordó, BTX 2701

Hnědá, RAL 8014

Tmavohnědá, RAL 8017

Na velmi slunečná místa nedoporučujeme použití tmavých barev vrat. Barvy a rovněž stupně lesku prezentované v materiálech by měly být považovány pouze jako příklady.
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GALERIE – ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA
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