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Vážený zákazníku,

s platnostní od  11.07. 2016 dochází k drobným technickým úpravám 
u vrat GUARDY EXT. Týkají se především rozměrových parametrů rámu. 
Vrata objednaná po 11.07. 2016 budou mít šířku i výšku rámu shodnou 
se šířkou i výškou otvoru. 
Požadavek na ostění se sníží ze 100 mm na 95mm.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY TOORS GUARDY: 

Pro snadnější orientaci v  technických parametrech vrat řady GUARDY 
naleznete níže základní parametry TOORS GUARDY. 

typ vedení SL 420 SL 350 LHF-C LHR-C
maximální šířka stavebního otvoru
maximální výška stavebního otvoru
minimální šířka stavebního otvoru

<=3000 >3000
pohonem

minimální překlad bez / s pohonem (těsnění na překladu) 420/420 350/350 200/200 100/125
minimální překlad bez / s pohonem (těsnění na sekci) 420/420 350/350 200/200 125/160
minimální ostění 125 125 90 90
max. hmotnost vratového křídla
maximální plocha vratového křídla (m 2 )
min. počet cyklů pružin
průchozí dveře
max. šířka s dveřmi (výška prahu 25 i 220 mm)
prosklené hliníkové sekce "FVE"
 okna
závory
počet pružin
typ spodního těsnění garážové i průmyslové garážové

nelze
nelze

dle ceníku
2 ks 2 sety8*

pouze 495, 4977*

nelze
0 - 954*

120
8,54*

25 000

ručně i pohonem - bez omezení
0-100/0-1253*

ovládání vrat v závislosti na šířce:

EXT
55002*

3 000
40001*

2 625
1 900min. 1 500. Užší na poptání

do 5 500

14

195

20 000
ano6*

5 000
ano6*

ano

1* 2950 max.šířka L profilu (krycí profil renovačního setu)
2* širší rozměr na poptání
3* výška setu + 100 mm bez pohonu/+125 mm s pohonem (viz. STP)
     příklad pro 0 mm překlad:
     výška stropu 2.100 = Set 2.000 + 100 bez pohonu
     výška stropu 2.125 = Set 2.000 + 125 s pohonem
4* 95 mm a více = plné umístění za otvor
     1 - 94 mm = částečné umístění za otvor
     0 mm = umístění do tunelu
     pokud je nesymetrické ostění je vždy považováno menší ostění jako výchozí rozměr. (např. při ostění 60 a 30 budou 
     vrata vyrobena tak, že na každé straně bude svislé vedení zasahovat 65 mm do otvoru)
5* Tento údaj je pouze orientační, vždy se podřizuje váze křídla
6* omezení se řídí aktuální nabídkou panelů
7* Pro 495 je nutná výška stropu: výška setu + min. 125
8* 1 set = 2 - 3 pružiny (duplex, triplex)

5*


