
Dvoukřídlá vrata Toors jsou vhodná jak do průmyslových provozů,  

tak do garáží v domácnostech. Variabilnímu použití nahrává množství dekorů  

a barev, ze kterých si jistě vyberete. 

Dvoukřídlá vrata nejen dobře vypadají, ale neopomínají ani bezpečnost  

– jsou jištěna uzamykáním na cylindrickou vložku s pákovým dvoubodovým 

zavíračem, takže k zavření vrat nepotřebujete vyvinout velkou sílu.
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ČSN EN 13241-1:2004

Vrata vám upravíme  

přesně podle vašich představ.

 ∕ Panely umístěné ve vratech svisle.

 ∕ Panely nalakujeme barvou dle výběru z vzorníku barev 
RAL nebo vzorníku NCS, a to jak zvnějšku, tak zevnitř.

 ∕ Zámek a ovládání zavírání – na výběr máte např. kliku, 
pevnou kouli, cylindrickou vložku s knoflíkem, panikový 
zámek, nebo panikové kování.

 ∕ Vrata lze ochránit překlopnou zarážkou, aby se nezavírala 
kvůli svažujícímu se terénu.

 ∕ Ve vratech můžeme umístit dveře bez prahu.

 ∕ V průmyslových i garážových vratech lze vytvořit okna 
různého tvaru a dekorací dle aktuální nabídky.

 ∕ Hliníkový rám lze vyplnit např. materiálem SAN UV, nebo 
tahokov.
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dvoukřídlá vrata toors 

přesvědčí svou základní výbavou i provedením: 

 ∕ Poskytujeme maximální rozměry otvoru pro vrata  
až 4000 x 4000 mm.

 ∕ Vrata umístíme před tento otvor, do něj, anebo za tento otvor.

 ∕ Dvoukřídlá vrata lze otevírat jak dovnitř, tak ven.

 ∕ Vrata dodáváme s rámem, který je olištovaný eloxovanými 
hliníkovými profily, které již neoxidují.

 ∕ Křídla vrat jsou vyrobena z panelů o šířce 40 mm, které  
se skládají z dvojnásobné vrstvy ocelového  plechu, mezi 
kterými je polyuretanová pěna.

 ∕ Křídla vrat jsou také opatřena eloxovanými lištami.

 ∕ Vrata nabízíme v mnoha různých dekorech a barvách,  
ze kterých si jistě vyberete, a to jak pro vrata průmyslová,  
tak pro ta pro domácnost.

 ∕ Vrata nabízíme i bez prahu, utěsněná dole pomocí 
kartáčového těsnění, nahoře a po stranách vrat pomocí 
těsnění gumového.

 ∕ Panely jsou umístěné ve vratovém křídle vodorovně.

 ∕ Křídla vrat jsou pospojovaná pomocí nýtů.

 ∕ Křídla vrat mohou být symetrická, ale i asymetrická.

 ∕ Vrata lze jednoduše zastavit, aby se nezavírala, pomocí nožní 
zarážky.

 ∕ Vrata Toors odpovídají české technické normě  
ČSN EN 13241-1:2004, která se týká bezpečnosti a montáže vrat 
do oblastí s pohybem osob a je českou verzí evropské normy.
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