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Stabilita a růst 
 TOORS exportuje téměř 20 let vrata do celého světa  
 Podpora při řešení projektů, celosvětově možnost dodání přímo na stavbu 
 Celosvětově více než 100 000 namontovaných vrat

Řešení na míru 
 Každá vrata jsou navrhnuta a vyrobena přesně na míru 
 Možnost úpravy v nestandardních situacích – odklon vedení, délka kolejnic, aj. 
 Snadná a rychlá montáž: předmotovaná hřídel, předmontované optoprvky, aj.

Kvalita 
 Spolupráce s renomovanými dodavateli vratových komponent 
 Automatizovaná výroba 
 Systém řízení a kontroly výstupní kvality

Bezpečnost 
 Certifikace vrat dle EU-normy EN 13241-1 
 TOORS je členem EDSF (Evropská federace vratové a stínicí techniky)

Flexibilita v náhradních dílech 
 Online konfigurátor pro snadnou kalkulaci a objednávky náhradních dílů 
 Dodávka skladových položek: 1–3 dny, náhradní sekce: 1 týden

5 důvodů, proč spolupracovat s TOORS

TOORS INDY 
Průmyslová vrata
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• 40mm iso-panel s polyuretanovou výplní / alu-prosklené sekce
• Pružiny na 20 000 cyklů (za přípatek až 150 000)
• 1“ hřídel (od 7000mm 1 ¼“)
• 2mm ocelové pozinkované kolejnice
• 2“ ocelové pozinkované vedení (od 7 500mm 3“ vedení)
• Ložiskové nylonové rolny
• Nastavitelné hliníkové kování 
• Rozpěrný C-profil, děrované úhelníky

Základní specifikace vrat

• Pojistka při prasknutí pružiny
• Pojistka při prasknutí lanka
• Ochrana proti nadzdvižení vrat
• Spínače lanka
• Kontakt dvířek
• Optolišta / světelná mříž
• Externí fotobuňky
 
* uvedené bezpečnostní prvky jsou dodány v závislosti na specifikaci vrat

Bezpečnostní prvky*
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lamela Stucco

TOORS INDY 
Design

lamela Stucco

Povrchová úprava 
lamela Stucco 
Vnější barva 
dle aktuální nabídky panelů 
Vnitřní barva 
dle aktuální nabídky panelů 

Tradiční tvar nosu panelu 
Jádro z polyuretanové pěny 
Oboustranné žárové pozinkování 
U = 0,50 W/m2K  
R = 25 dB 

Povrchová úprava 
lamela Stucco / lamela hladká 
Vnější barva 
dle aktuální nabídky panelů 
Vnitřní barva 
dle aktuální nabídky panelů 

Nos s ochranou proti skřípnutí prstů 
Jádro z polyuretanové pěny 
Oboustranné žárové pozinkování  
U = 0,52 W/m2K  
R = 25 dB 

bez drážky V-Profil

lamela hladká

bez drážky hladká

Povrchová úprava 
bez drážky hladká / V-Profil  
Vnější barva 
dle aktuální nabídky panelů 
Vnitřní barva 
dle aktuální nabídky panelů 

Nos s ochranou proti skřípnutí prstů 
Jádro z polyuretanové pěny 
Oboustranné žárové pozinkování  
U = 0,52 W/m2K 
R = 25 dB 

PROVEDENÍ PROTECT

PROVEDENÍ STANDARD

PROVEDENÍ PROTECT

40 mm / 80 mm

PROVEDENÍ STANDARD

PROVEDENÍ PROTECT
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Celoprosklené sekce (FVE sekce)

• Standardní provedení s eloxovaným hliníkovým 
rámem E6/EV1

• Variabilní provedení pro panely řady STANDARD a PROTECT 
v provedení bez a s tepelně přerušeným mostem*

• Výběr různých výplní v závislosti na designu, tepelně 
izolačních vlastnostech a propustnosti vzduchu

• Dvojité prosklení (SAN-UV), jednoduché prosklení, tahokov, 
izolované stucco / hladké výplně

• Alternativní druhy prosklení: satén, opál, mléčné sklo, aj.

• Prosklení s odolností proti poškrábání

• Lakované hliníkové rámy RAL, NCS, DB 
 
* celoprosklenné sekce s tepelně přerušeným mostem jsou dostupné od 1. 6. 2018

Technické přednosti

Volitelné příslušenství
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TOORS INDY 
Průchozí dveře

• Instalace průchozích dveří až do plochy vrat 30 m2 (max. šířka vrat 6 000 mm)

• Umístění průchozích dvěří: uprostřed / od středu vlevo / od středu vpravo

• Standardní práh 200 mm, extra nízký práh 20 mm

• Základní provedení: klika+klika, štítek, cylindrický zámek, zavírač, kontakt

• Eloxované hliníkové lišty E6/EV1

• Lakované lišty průchozích dveří  RAL, NCS, DB

• Panikový zámek v různých provedeních

• Elektrozámek

Specifikace

Volitelné příslušenství



7WWW.TOORS.CZ

 
Vedlejší dveře – Mandoor

• 60mm eloxovaný profil s tepelně přerušeným mostem, 
výplň: panel dle nabídky, FVE

• Výroba na míru na základě vnějšího rozměru rámu (od 2 400 mm s nadsvětlíkem)

• Instalace do otvoru / před otvor / za otvor

• Praktické kartáčové těsnění / prahové řešení

• Základní provedení: klika+klika, štítek, cylindrický zámek

• Vícebodový zámek

• Panikový zámek v různých provedeních

• Elektrozámek

• Zavírač

• Lakování rámu / výplně – RAL, NCS, DB 

Technické přednosti

Volitelné příslušenství
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I. Bez pohonu 
• Ruční nebo pomocí řetězového převodu 1:4
• Pojistka při prasknutí pružiny 

II. Motorické
• Elektronické koncové spínače
• Ochrana IP65
• Napětí 400 V / 230 V
• Nouzové ovládání řetězem (SK), rozpojením převodovky (ER)
• Rychlost otvírání 20–50 cm/sek.

III. Ovládání 
• TOTMAN – řídicí jednotka TS970 

• IMPULS – řídicí jednotka TS970
• Optoprvky + 2 ks spínače napnutého lanka
• Spirál kabel / WSD modul + propojovací krabičky 

• IMPULS + dálkové ovládání – TS971 s integrovaným radiovým přijímačem 
• Optoprvky + 2 ks spínače napnutého lanka
• Spirál kabel / WSD + propojovací krabičky
• 2kanálový / 4kanálový dálkový ovladač, frekvence 433 MHz

TOORS INDY 
Pohony a ovládání vrat

TS 970/971

TS 981

Direct CEE 3N~400V CEE 1N~230V 3N~400V / 1N~230V
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Typ vedení Podkategorie Překlad (mm) Ostění / o. s 
pohonem

Max. m2 Max.rozměry

LL = nízké vedení LL-CE 230 150/385 23 m2 6000×5000

LL-DT 200 160/385 23 m2 6000×5000

SL = standardní vedení SL350 350 120/250 45 m2 8000×6500

SL420 420 120/250 25 m2 7000×3600

HL = zvýšené vedení HL 450–4100 120/250 40 m2 8000×6500

HL-T1 600–1200 250/450 16 m2 4000×4000

HL-T2 1200–4100 250/420 27 m2 5000×5500

VL = vertikální vedení VL H + 400 120/250 40 m2 8000×6500

VL-T H + 420 270/420 25 m2 5000×5500

Typy vedení

LL-CE 
LL-DT

FLL-CE FSLSL350 
SL420

HL FHL VL-THL-T VL
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TOORS INDY 
Nerezové komponenty

• Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu nebo vlhkém prostředí

• Korozivzdornost třídy C3  

Vertikální úhelník
Rozpěrný C-Profil
Spodní kování
Šrouby
Vodítka rolen
Panty
Rolny
Horizontální vedení
Pružinové dorazy
Boční plechy
Vertikální vedení
Děrovaný úhelník
Lanka

Dostupné nerezové komponenty
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• Individuální design

• Optimální prostupnost vzduchu (56 % / 67 %)

• Robustní konstrukce

• Variabilita ovládaní – klíčový spínač / dálkové 
ovládání / semafory / radar / indukční smyčka

• Řídicí jednotka pro obousměrný provoz pomocí semaforů
• Semafory
• Externí fotobuňky
• Instalace průchozích dvířek 
• Pružiny až na 150 000 cyklů
• Panikové kování
• Koule / klika
• Elektrozámek 

Volitelné příslušenství

Podzemní garáže

16/8 22/12

Parametr oka tahokovu
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