
 Průmyslová vrata jsou určena k montáži do 
stávajících nebo nových budov. Chrání stavební 
otvory průmyslových hal, garáží, skladů nebo 
obchodních objektů, jejich úkolem je zajistit, 
aby nedošlo k nedovolenému vstupu, k vloupání  
a současně chrání před atmosférickými vlivy.

 Díky velké různorodosti barev jsou dokonalým 
dekoračním prvkem, přizpůsobeným ke vzhledu 
budovy. Všechny prvky systému vyrobené z vysoce 
jakostního hliníkového plechu se vyznačují vysokou 
otěruvzdorností a odolností proti povětrnostním 
vlivům.

SYSTÉMY VRAT

BGR | BPR

csnížeí nákladů zimě topení

cbezpečnost a komfort použití

cvysoká kvalita, spolehlivost, estetika



BGR

SYSTÉMY GARÁŽOVÝCH VRAT

MONTÁŽ

BGR / SKO-P BGR / KNBBGR / SK

PROFILY
Hliníkové profily vyplněné PUR pěnou, perforované nebo neperforované, typu:

PA 52
výška profilu: 52 mm
tloušťka: 13 mm

PA 55
výška profilu: 55 mm
tloušťka: 14 mm

PA 77
výška profilu: 77 mm
tloušťka: 18,5 mm

Hliníkové profily extrudované, typu:

Hliníkové profily doplňující, typu:

PE 100
výška profilu: 100 mm
tloušťka: 25 mm

PE 55
výška profilu: 55 mm
tloušťka: 14 mm

PER 77
výška profilu: 77 mm
tloušťka: 18,5 mm

PEW 77
výška profilu: 77 mm
tloušťka: 14,5 mm



BPR

SYSTÉMY PRŮMYSLOVÝCH VRAT

MONTÁŽ

BPR / KNS BPR / KNJ

PROFILE
Hliníkové profily extrudované, typu:

PE 100
výška profilu: 100 mm
tloušťka: 25 mm

Hliníkové profily doplňující, typu:

PER 100
výška profilu: 100 mm
tloušťka: 25 mm



BGR | BPR

SYSTÉMY VRAT

BaRvitost PRofily

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Na Rovince 879 (CTP Park, budova AXIS C, 3.p)

720 00 Ostrava – Hrabová, Česká Republika
tel. +420 595 136 633, fax: +420 595 136 634

mobile: +420 774 455 057
www.aluprof.eu

www.rolety.aluprof.eu 
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POHONY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Reprodukované barvy nejsou věrným vyjádřením barev skutečných. Dostupnost barev závisí na typu prvku.
* Speciální barva - na objednávku. ** Na objednávku - možnost lakování libovolnou barvou RAL.

stříbrná* béžová* hnědá* slonová kost* černá* světlešedá šedý antracit

bílá* tmavě dřevo* červená* jedlová zeleň* mahagon ultra bílá winchester

šedá* světlé dřevo* zelená* ocelově modrá* višeň zlatý dub wenge

 tmavohnědá* krémově bílá* modrá* ořech zlatý dub ne lakované**

KlikyServopohony trubkové Fotobuňky Tlačítkové nebo klíčové
přepínáče

Pohony nasazovací Řetězy Řídící jednotka 
s dálkovým ovladačem

Dotykové lišty




