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SEKČNÍ VRATA
Brána je jedním z nejvíce exponovaných a denně používaných prvků domu a garáže. Důležitým aspektem je,
aby brána ladila s celou fasádou a zdůraznila její kouzlo.
V průběhu let jsme analyzovali potřeby trhu a speciálně pro vás vytvořili řadu sekčních vrat INFINITI. Odpovídají
současným trendům, poskytují bezpečnost, teplo a velmi vysoký standard použití.

Tato publikace nepředstavuje obchodní nabídku. Není důvodem pro podání stížnosti. Prezentované fotografie jsou ilustrační a nejsou skutečnými
fotografiemi produktů. Aktuální marketingové materiály, jako je katalog sekčních vrat INFINITI, leták o paketech výbavy vrat INFINITI.
Objednávkový formulář a prohlášení o vlastnostech jsou k dispozici ke stažení na naší webové stránce www.ekookna.com.

www.ekookna.com

FUNKČNOST
VŠE PRO DOMOV
Truhlářství se vyznačuje širokou škálou výrobků, které by měly být úzce propojeny technologií, řešeními souvisejícími s bezpečností a ochranou
proti hluku. Společnost Eko-Okna garantuje komplexní nabídku a systémová řešení, která uspokojí nejnáročnější zákazníky, kteří se rozhodnou
vybrat si naše okna, dveře, rolety, žaluzie, ploty a samozřejmě sekční vrata INFINITI.

Základními vlastnostmi vrat INFINITI jsou bezpečnost při používání, funkčnost a nadčasovost. Zákazník má možnost dovybavit vrata pakety
INFINITI Quiet, Safe nebo Premium. Nabízíme také další prvky, jako je výstražná lampa s anténou RTS, kódová klávesnice a vnitřní nástěnný
vysílač. Ty zlepší funkčnost vašich vrat. Dodatečně lze na přání zákazníka vrata vybavit integrovanými dveřmi a hliníkovou částí.

NEJVYŠŠÍ KVALITA

DOPRAVA

Ve společnosti Eko-Okna dbáme na každý detail a kvalitu výrobku. Komponenty, které používáme při výrobě, pocházejí od renomovaných
dodavatelů. To nám poskytuje záruku kvality, na kterou jsme hrdí. Zvláštní pozornost věnujeme také přesnosti a preciznosti našich výrobků,
protože díky tomu jsme schopni vám zaručit vysokou kvalitu a neměnný vzhled brány po mnoho let.

Abychom zajistili včasné doručení vašich objednávek, vytvořili jsme vlastní vozový park. Každý z nich je navíc vybaven vysokozdvižným
vozíkem. To umožňuje efektivní vykládku objednávek na uvedeném místě. Pro vaše potřeby jsme vozidla vybavili také platebním terminálem.
Nyní můžete platit bezhotovostně přímo řidiči.

INDIVIDUALISMUS
Brána je jedním z nejexponovanějších truhlářských prvků. Proto věnujeme velkou péči tomu, abychom bránu přizpůsobili individuálnímu
vzhledu budovy a požadavkům uživatele. Naše znalosti a zkušenosti s výrobou sekčních bran nám umožnily vytvořit ideální produkt přizpůsobený
očekáváním zákazníků.

KONTROLA
Úžasné na našich vratech je to, že jejich vybavením automatizací a připojením ovládacích zařízení se mohou stát součástí „inteligentního
domu”. Zákazník si vybere produkty a my podle toho doladíme všechny komponenty automatizace. Motory, převodníky a řídicí jednotky
jsou součástí produktové řady „All in One Control”. Všechny komponenty jsou kompatibilní a technologicky sladěné, takže můžete ovládat
nejen bránu, ale také rolety, dveře, alarmy a dokonce i osvětlení. „All in One Control” znamená svobodu ovládání, používání a bezpečnost
na vysoké úrovni.

JEDNODUCHOST A NADČASOVOST
Sekční vrata INFINITI se vyznačují výjimečnou jednoduchostí, která se odráží v jejich rafinovaném a přímočarém designu. Instalace
je velmi jednoduchá a provoz bezproblémový. Nadčasový půvab vrat INFINITI umožňuje široká škála vzorů, reliéfů, barev a také dýh.

SEKČNÍ VRATA GARÁŽOVÉ
Garážová vrata se skládají z několika základních součástí. Jedná se o:

•
•
•
•

plášť brány (panely)
vertikální a horizontální vodítka
pružiny
elektrický pohon

Tyto prvky jsou k dispozici v několika různých variantách, což nám umožňuje vytvářet mnoho konfigurací sekčních
vrat INFINITI na míru podle přání zákazníka. Řešení můžeme zvolit individuálně v závislosti na výšce nadpraží, hloubce
garáže a typu pohonu. Velmi široké možnosti personalizace poskytují panely, které mohou být lakované nebo dýhované,
stejně jako různé aplikace z nerezové oceli (INOX), nabízejí velké možnosti personalizace.

Všechny tyto možnosti představujeme v kolekci All in One Design.

TYPY PRUŽIN

NAPÍNACÍ
Pro instalaci v malých garážích se doporučují napínací pružiny. Montáž vrat s napínacími pružinami je velmi rychlá
a nevyžaduje speciální navíjení pružin. Zde byl použit mechanismus dvou pružin (tzv. „pružina v pružině”), který umožňuje
zvedání pancíře o hmotnosti až přibližně 120 kg..

INSTALAČNÍ ROZMĚRY
vrata s napínacími pružinami typ pohonu
manuální nebo automatický
typ pohonu

manuelle ou motorisée

maximální plocha pláště vrat

9 m²

maximální rozměr světla otvoru

šířka max. (W)
výška max. (H)

4000 mm
3000 mm

minimální šířka ostění

min. A, B

90 mm

minimální/doporučená výška nadpraží

C manuální/automatický

100 / 130 mm

maximální výška nadpraží
pro standardní závěsy

max.* C

350 mm

minimální hloubka instalace - bez pohonu

min. D

H + 579 mm

minimální hloubka instalace
- s elektrickým pohonem

min. D

pro vrata do výšky 2250 mm - 3150 mm
pro vrata do výšky 2750 mm - 3750 mm
pro vrata do výšky 3000 mm - 4750 mm

* Při výšce nad 350 mm nadpraží se na vyžádání dodává montáž s úhelníky.
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113

40
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návod k montáži

horizontální řez sekčních vrat s napínacími pružinami
animace zobrazující sekční vrata
s napínacími pružinami

video

TYPY PRUŽIN

PŘEDNÍ TORZNÍ
Torzní pružiny jsou určeny pro brány velkých rozměrů. Zvedají mnohem větší váhy než napínací pružiny. Montáž vrat s torzními
pružinami v přední části je možná, pokud je výška nadpraží minimálně 200 mm. Maximální hmotnost vrat je přibližně 195 kg.

INSTALAČNÍ ROZMĚRY
Portes de garage avec ressorts de torsion avant
typ pohonu

manuelle ou motorisée

maximální plocha pláště vrat

15 m²

maximální rozměr světla otvoru

šířka max. (W)
výška max. (H)

5500 mm
3000 mm

minimální šířka ostění

min. A, B

75 mm

minimální/doporučená výška nadpraží

C manuel / automatique

200 mm

maximální výška nadpraží
pro standardní závěsy

max.* C

350 mm

minimální hloubka instalace - bez pohonu

min. D

H + 575 mm

minimální hloubka instalace
- s elektrickým pohonem

min. D

pour la porte jusqu’à 2250 mm de hauteur – 3150 mm
pour la porte jusqu’à 2750 mm de hauteur – 3750 mm
pour la porte jusqu’à 3000 mm de hauteur – 4750 mm

* Při výšce nad 350 mm nadpraží se na vyžádání dodává montáž s úhelníky.
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návod k montáži

horizontální řez sekčních vrat s torzními pružinami vpředu
animace zobrazující sekční vrata
s torzními pružinami vpředu

video

TYPY PRUŽIN

ZADNÍ TORZNÍ
Umístění torzních pružin v zadní části vrat umožňuje jejich montáž do garážového otvoru s nižším nadpražím.
V tomto případě stačí nadpraží 85 mm (115 mm pro elektrický pohon). Maximální nosnost je přibližně 195 kg.

INSTALAČNÍ ROZMĚRY
Portes de garage avec ressorts de torsion arrière
typ pohonu

manuelle ou motorisée

maximální plocha pláště vrat

12,5 m²

maximální rozměr světla otvoru

šířka max. (W)
výška max. (H)

5000 mm
3000 mm

minimální šířka ostění

min. A, B

75 mm

minimální/doporučená výška nadpraží

C manuel / automatique

85/115 mm

maximální výška nadpraží
pro standardní závěsy

max.* C

350 mm

minimální hloubka instalace - bez pohonu

min. D

H + 695 mm

minimální hloubka instalace
- s elektrickým pohonem

min. D

pour la porte jusqu’à 2250 mm de hauteur – 3150 mm
pour la porte jusqu’à 2750 mm de hauteur – 3750 mm
pour la porte jusqu’à 3000 mm de hauteur – 4750 mm

* Při výšce nad 350 mm nadpraží se na vyžádání dodává montáž s úhelníky.
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návod k montáži

coupe horizontale de la porte sectionnelle avec ressorts de torsion arrière
animation présentant une porte sectionnelle
avec ressorts de torsion à l’arrière

video

SOUHRN ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ

max. plocha
vrat

max. hmotnost
vrat

min. výška
nadpraží*

min. šířka
ostění

min.hloubka instalace
bez pohonu

min. hloubka instalace
s elektrickým pohonem

[m2]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

napínací

9

120

130

90

H + 579

torzní přední

15

195

200

75

H + 575

Vrata INFINITI
(pružiny)

torzní zadní

12,5

195

115

75

H + 695

pro vrata do výšky
2250 mm - 3150 mm;
pro vrata do výšky
2750 mm - 3750 mm;
pro vrata do výšky
3000 mm - 4750 mm.

* Platí pro vrata s motorem

DALŠÍ ŘEŠENÍ PRO SEKČNÍ VRATA

Vrata INFINITI
(pružiny)

zasklení
(INOX a PVC)

hliníková část

aplikace INOX

přechodové dveře

napínací

●

●

●

●
pouze uprostřed

torzní přední

●

●

●

●

torzní zadní

●

●

●

●

QUIET


V dnešní době jsme vystaveni zvýšenému hluku. Různé zvuky k nám doléhají prakticky na každém kroku. Nadměrné a dlouhodobé
vystavení hluku může způsobit zdravotní problémy. Proto jsme speciálně pro vás vytvořili paket INFINITI QUIET, abychom je
minimalizovali.
Je to ideální nabídka pro zákazníka, který:
•
•
•
•
•
•

vyhledává ticho a chce si doma odpočinout,
chce, aby jeho okna a dveře byly kompatibilní s vraty,
vybírá okna a dveře, které chrání před hlukem zvenčí,
upozorňuje na kvalitu zpracování a závisí na plynulosti chodu vrat
chce mít nadčasový a exkluzivní vzhled své garáže,
nechce budit rodinu, když opouští garáž brzy ráno nebo se vrací domů velmi pozdě.

SAFE



PAKETY VYBAVENÍ
Naším mottem je splnit očekávání zákazníků. Proto jsme do naší nabídky zařadili pakety výbavy vrat INFINITI.
Tyto aktivity nám umožnily dosáhnout plné kompatibility s okenními a dveřními truhlářskými výrobky. Řešení paketů INFINITI
bylo vytvořeno také s ohledem na větší ochranu proti vloupání a ochranu proti hluku.

Bezpečnost je prioritou v každém aspektu našeho života. Proto mu při výběru garážových vrat věnujeme tolik pozornosti. Garážová
vrata mají našim zákazníkům poskytovat vysokou úroveň zabezpečení. Mají funkci proti vloupání a zajišťují nejvyšší bezpečnost
používání.
Paket INFINITI SAFE je vhodný pro zákazníka, který:
•
•
•
•

se chce chránit před dočasnými výpadky proudu,
vybírá okna a dveře, které chrání proti vloupání, hluku a krádeži,
pečuje o členy své domácnosti, má malé děti a zvířata a chce je chránit,
chce chránit svůj vůz před poškozením nebo krádeží.

PREMIUM


Každý z nás se při stavbě svého vysněného domova snaží zajistit adekvátní komfort a bezpečí. To zaručuje balíček PREMIUM.
Garážová vrata jsou produktem, který má sloužit roky. Je také nedílnou součástí domu, garáže a okolí, a proto je tak důležité správně
personalizovat všechny komponenty zodpovědné za vzhled, obsluhu, komfort užívání a bezpečnost.
V branách INFINITI je paket PREMIUM určen pro zákazníka, který:
•
•
•
•

chce mít všechny funkce paketů QUIET a SAFE v jednom,
hledá ve svém domově ticho a bezpečí
vyžaduje komfort v podobě bezpečných a tichých vrat
sází na truhlářství nejvyšší třídy ve stejném standardu: všechny prvky mají za cíl chránit dům a jeho obyvatele

QUIET



kolejnice s popruhem

Ticho... zajistí ho paket INIFINITI Quiet!
Chod vrat je plynulý a tichý.

•

Estetika a funkčnost na nejvyšší úrovni.

•

Brána je kompatibilní s jinými protihlukovými truhlářskými výrobky.

•

Komfort pro nejnáročnější zákazníky.

•

Minimalizovaná hlučnost pracovní brány.

malované kování v barvě RAL 9016
tiché válečky

vrata s předními torzními pružinami

•

Paket INFINITI Quiet k dispozici s motory Somfy a Came.

SAFE


baterie pro nouzové otevření

Bezpečnost zajišťuje paket INFINITI Safe!

•

Optimální bezpečnost pro všechny členy domácnosti a vaše auto.

•

Zajištění práce v případě výpadku proudu.

•

Přizpůsobení vrat truhlářským prvkům s vysokým stupněm zabezpečení.

•

Speciální ochrana proti vloupání.

vrata se zadními torzními pružinami

blokovací mechanismus vozíku

photocellules
Paket INFINITI Safe k dispozici s motory Somfy.

PREMIUM



kolejnice s popruhem
tiché válečky

Premium pouze s paketem INFINITI Premium!

Kompletní vybavení pro tiché a bezpečné vrata.

•

Splňuje designové a estetické požadavky.

•

Minimální hlučnost vrat při provozu.

•

Záruka bezpečnosti pro obyvatele domu.

vrata se zadními torzními pružinami

•

blokovací
mechanismus vozíku

baterie pro nouzové otevření

fotobuňky

Paket INFINITI Premium k dispozici s motory Somfy.

QUIET



SAFE



Levnější jako sada!

Levnější jako sada!

PREMIUM



Levnější jako sada!

kolejnice s popruhem
baterie pro nouzové otevření
*** malované kování
v barvě RAL 9016

kolejnice s popruhem

* tiché válečky

blokovací
mechanismus vozíku

blokovací
mechanismus vozíku

galets silencieux*

Paket INFINITI Quiet k dispozici s motory Somfy a Came.

* Tiché válečky - pro boční panty. ** Lakované kování - barva RAL 9016, u vrat s napínacími pružinami jsou horní úchyty s válečky stříbrně pozinkované.

vrata se zadními torzními pružinami

vrata se zadními torzními pružinami

ÚSPORA 10%

ata s předními torzními pružinami

ÚSPORA 10%
baterie pro nouzové otevření

ÚSPORA 15%

fotobuňky

fotobuňky
Paket INFINITI Safe k dispozici s motory Somfy.

Paket INFINITI Premium k dispozici s motory Somfy.
* Tiché válečky - pro boční panty.

SLEVA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ -10%
QUIET



•

kolejnice s popruhem ,

•

tiché válečky,

•

malované kování v barvě RAL 9016.

SLEVA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ-10%
SAFE



•

baterie pro nouzové otevření,

•

blokovací mechanismus vozíku,

•

fotobuňky.

APLIKACE (dekorace)

PROSKLENÍ

Výběr ozdob necháváme na vás. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
nerezové oceli. Produktová řada All In One Design používá intarzie v následujících kompozicích:

Pokud hledáte individuální a moderní design sekčních vrat,
zvažte použití prosklení. Díky tomuto řešení se interiér garáže
více prosvětlí a atraktivita sekčních vrat se zvýší.

•
•
•

Prosklení vyrábíme z nerezového rámu se sklem nebo PVC rámu
s akrylátovým sklem. Tato řešení jsou velmi často používána
v produktové řadě All In One Design, kde všechny prvky tvoří
harmonický celek.
Obzvláště oblíbené je prosklení v kompozici Messina.

Firenze
Torino
Verona

Jsou často voleným ozdobným prvkem, který se objevuje
i ve dveřním truhlářství. Naše paleta vzorů se neustále vyvíjí,
což umožňuje upravovat kompozice podle vašeho výběru.

PŘECHODOVÉ DVEŘE
SLEVA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ -15%
PREMIUM



•

baterie pro nouzové otevření,

•

blokovací mechanismus vozíku,

•

fotobuňky,

•

kolejnice s popruhem,

•

tiché válečky.

Brána s integrovanými dveřmi je především pohodlí a komfort.
To oceníte zejména tehdy, když garáž slouží nejen k parkování,
ale také k uskladnění např. kol, zahradního nářadí a dalších potřebných věcí. Výběr takového modelu brány vám umožní vystoupit nebo vstoupit, aniž byste museli otevírat nebo zvedat
celou bránu. Tím se zajistí úspora energie a větší pohodlí a bezpečnost.
Tím se také prodlužuje životnost celého systému, protože komponenty jako pohon, pružiny a válečky se používají méně často.

PVC RÁM
(výplň akrylátové sklo)

INOX RÁM
(výplň sklo)

CLONA
HLINÍKOVÝ SEKCE
Sekční vrata se často používají v dílnách a servisech. Pak
se vyplatí využít tzv. hliníkovou část, která nahrazuje celou výplň
vrat. Toto řešení zvyšuje množství světla v místnosti, stejně
jako pohodlí a bezpečnost práce.

Jedná se o maskovací prvek, používaný především v případě
nedostatečného nebo žádného překladu.
Standardní výška clony je od 100-600mm a může se jednat
o umělý překlad, který není konstrukčním prvkem. Ke cloně nelze připevnit komponenty vrat nebo pohonu, proto ji můžeme
použít pouze při zadních torzních pružinách nebo tažných pružinách. Clona se montuje do otvoru, takže po zavření vrat vyčnívá
před rovinou pláště vrat.

PRŮMYSLOVÁ
SEKČNÍ VRATA
Průmyslová sekční vrata jsou určena pro zařízení, jako jsou:
•
•
•
•
•

sklady,
výrobní zařízení,
dílny,
servisy,
garáží u budov pro více rodin.

Průmyslová vrata se od garážových liší především velikostí a typem použitých komponentů.
Jsou speciálně navrženy pro velmi vysoké využití. Používají pružiny s delší životností a boční motory
se zvýšenými provozními parametry. Díky použití vhodně zvolených materiálů je konstrukce brány odolná
a příslušenství (pohony, pružiny, doplňky) je přizpůsobeno náročným podmínkám provozu průmyslových
bran. Každé průmyslové vrata lze navíc vybavit průchozími dveřmi, hliníkovou sekcí nebo prosklením
(v PVC rámech).

F

ZVÝŠENÝ ŠIKMÝ
SYSTÉM FHL

1

ZVÝŠENÝ SYSTÉM HL

STANDARDNÍ SYSTÉM NL

ŠIKMÝ
SYSTÉM FTR
1

D

D
D

6

3

B

B

4

X
D

F

5

D

D

6

5

C
MIN WYMIAR C (mm)
3

OZNAČENÍ

C
1

INSTALAČNÍ ROZMĚRY

C

350 - FFVL11, 400 - FFVL18

typ pohonu
NÁZEV

1
ÚHLOVÝ PROFIL
2
OZNACZENIE
NAZWA VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
1
KĄTOWNIK
2
PROWADNICA PIONOWA
3
BUBEN
3
BĘ BE N
4
O D B O J NNÁRAZNÍK
IK
4
MIN WYMIAR C (mm)
H+600
MIN ROZMĚR C (mm)
H+600

minimální šířka ostění

min. C [mm]

minimální hloubka
instalace - s elektrickým
pohonem

[mm]

2

H

250 ze strany motoru a 120
- STANDARDNÍ NL - 450
- ZVÝŠENÝ HL - 800
- VERTIKÁLNÍ VL - H+600
- STANDARDNÍ ŠIKMÝ FTR - od 520
- ZVÝŠENÝ ŠIKMÝ FHL - od 680
H + 750

1000
2000
L
5
10
15
20
25
30
35
40

%
8,75
17,63
26,79
36,40
46,63
57,74
70,02
83,91

A
87,5
176,3
267,9
364
466,3
577,4
700,2
839,1

A1
175
352,7
535,9
727,9
932,6
1154,7
1400,4
1678,2

1000
2000
L
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

B
A
L

minimální/doporučená
výška nadpraží

1

VL- SYSTEM PIONOWY

H

manuální nebo automatický
min. A, B [mm]

OZNACZENIE
NAZWA
A STANDARTOWY SKOŚNY
KĄTOWNIK
FTR - SYSTEM
B
PROWADNICA PIONOWA
C
PROFIL C
D
PROWADNICA PIONOWA
VÝPOČET ÚHLU
PRO ŠIKMÉ SYSTÉMY
ETABULKA PRO
PROWADNICA
POZIOMA
F
ODBOJNIK

H

C

OZNAČENÍ

FHL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY SKOŚNIE

A

L

Portes sectionnelles industrielles
avec ressorts de torsion

4

B

NÁZEV

ÚHLOVÝ PROFIL
VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
NAZWA
PROFIL C
KĄTOWNIK
VERTIKÁLNÍ
VODÍTKO
PROWADNICA
PIONOWA
1000
VODÍTKO
PROFILHORIZONTÁLNÍ
C
2000
PROWADNICA
PIONOWA
NÁRAZNÍK
L
%
A
A1
5
8,75
87,5
175
PROWADNICA
3°
- 25° = 680
10
17,63
176,3 XPOZIOMA
352,7
15
26,79
267,9
535,9
20
36,40
364 X 727,9
ODBOJNIK
26°
- 30° = 700
25
46,63
466,3
932,6
30
57,74
577,4
1154,7
35
70,02
700,2 X1400,4
31° - 35° = 720
MIN ROZMĚR
C (mm)
40
83,91
839,1
1678,2
45
100,00
1000,0
2000
36° - 40° = 740
50
119,18
1191,8 X2383,5
55
142,81
1428,1
2856,3
60
173,21
1732,1 X3464,1
41° - 45° = 760

2

OZNACZENIE
1
A
B
C
D
E
F

A1

VERTIKÁLNÍ SYSTÉM VL

3

1

HL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY

1
2
3
4
5
6

L

ÚHLOVÝ PROFIL
C
D
VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
PROFIL C
VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
1000
HORIZONTÁLNÍ VODÍTKO
2000
NÁRAZNÍK
L
X% 3° 87,5
-A25°175A1= 680
5
8,75
10
17,63
176,3
352,7
15
26,79
267,9- 30°
535,9 = 700
X 26°
20
36,40
364
727,9
25
46,63
466,3
932,6
30
57,74
577,4
1154,7= 720
X
31°
35°
MIN ROZMĚR C (mm)
35
70,02
700,2
1400,4
40
83,91
839,1
1678,2
45
100,00
1000,0
2000
X 36°
- 40°
= 740
50
119,18
1191,8
2383,5
55
142,81
1428,1
2856,3
60
173,21
1732,1
3464,1
X 41°
- 45°
= 760
L

NL - SYSTEM STANDARTOWY

MIN WYMIAR C (mm)

OZNAČENÍ

NÁZEV

1
2
3
4
5
6

2

E

3

B

NAZWA
K Ą TO W N IK
PROWADNICA PIONOWA
P R O F IL C
PROWADNICA PIONOWA
PROWADNICA POZIOMA
O D B O J N IK
X 3 -25 = 680
X 26 -30 = 700
X 31 -35 = 720
X 36 -40 = 740
X 41 -45 = 760

A1

4

H

ÚHLOVÝ PROFIL
VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
B
PROFIL C
VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
NÁRAZNÍK
800

A1

1

1
2
3
4
5
MIN ROZMĚR C (mm)

OZNACZENIE
1
2
3
4
5
6

E

NAZWA
K Ą TO W N IK
PROWADNICA PIONOWA
P R O FIL C
PROWADNICA PIONOWA
PROWADNICA POZIOMA
O D B O J N IK
X 3 -25 = 520
X 26 -30 = 540
X 31 -35 = 560
X 36 -40 = 580
X 41 -45 = 600

A

2

OZNACZENIE
1
2
3
4
5
6

A

ÚHLOVÝ PROFIL
VERTIKÁLNÍ VODÍTKO
PROFIL C
HORIZONTÁLNÍ VODÍTKO
NÁRAZNÍK
450

NÁZEV

H

H

OZNAČENÍ

NAZWA
KĄTOWNIK
PROWADNICA PIONOWA
P R O FIL C
PROWADNICA PIONOWA
ODBOJNIK
800

X

1
2
3
4
5
MIN ROZMĚR C (mm)

NÁZEV

OZNACZENIE
1
2
3
4
5
MIN WYMIAR C (mm)

5

C

NAZWA
K Ą TO W N IK
PROWADNICA PIONOWA
P R O FIL C
PROWADNICA POZIOMA
O D B O J N IK
450

H

OZNAČENÍ

X

OZNACZENIE
1
2
3
4
5
MIN WYMIAR C (mm)

A1

C

1

A

2

4

3

4

A

53,5

C

210

5

X

53,5

C

D

%
8,75
17,63
26,79
36,40
46,63
57,74
70,02
83,91
100,00
119,18
142,81
173,21

A
87,5
176,3
267,9
364
466,3
577,4
700,2
839,1
1000,0
1191,8
1428,1
1732,1

A1
175
352,7
535,9
727,9
932,6
1154,7
1400,4
1678,2
2000
2383,5
2856,3
3464,1

A

FHL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY SKOŚNIE
1

A

TYPY PANELŮ

Nejviditelnějším a nejexponovanějším prvkem každých garážových vrat je plášť vrat, který se skládá z panelů.
Díky moderním technologiím zde máme velmi široké možnosti personalizace. To zahrnuje:
•
•

typ povlaku - lakovaný v barvě RAL nebo dýhovaný,
typ panelu - hladký nebo reliéfní: nízký reliéf, vysoký reliéf nebo Woodgrain.

Často se používají dýhové panely, které můžeme vyrobit pouze na hladkém povrchu – bez jakékoliv struktury.
Díky široké škále dostupných barev jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Kompozice produktové řady
All In One Design dávají zákazníkovi možnost vybrat si okna, dveře, rolety a žaluzie ve stejných barvách RAL nebo
dýh jako sekční vrata INFINITI.

PŘÍKLADY STRUKTURY LAKOVANÝCH PANELŮ

panel Woodgrain hladký, s nízkým a vysokým reliéfem

7016 struktura

7016 hladký

7016 struktura Deep Matt

hladký panel s nízkým a vysokým reliéfem

Panely jsou k dispozici v barvách z palety RAL a v dýhách používaných pro okenní profily Salamander, Aluplast a Gealan.

PŘÍKLADY BAREV RAL NA PANELECH

RAL 9005

RAL 7016

RAL 9016

RAL 9006

RAL 8014

RAL 3001

V nabídce jsou dostupné všechny barvy RAL.

PŘÍKLADY BAREV DÝH NA PANELECH

antracit AP 40

antracitově šedý pískovaný AP 60

zlatý dub AP23

Winchester AP 95

tmavý dubé AP 06

pískovaný šedý AP 61

Panely jsou k dispozici v barvách z palety RAL a v dýhách používaných
pro okenní profily Salamander, Aluplast a Gealan.

SOMFY KEYTIS 2 RTS

SOMFY KEYTIS 4

SOMFY KEYGO 4 io

SOMFY KEYGO 4 RTS

MASTER PRO BITECH

PUPILLA

2-kanálový dálkový ovladač

4-kanálový dálkový ovladač

4-kanálový dálkový ovladač io

2-kanálový dálkový ovladač RTS

sada fotobuněk
(vysílač + přijímač)

sada fotobuněk
(vysílač + přijímač)
s nastavitelným úhlem 180̊

KOVOVÁ BEZDRÁTOVÁ
KÓDOVÁ KLÁVESNICE RTS
2-kanálová klávesnice

KOVOVÁ BEZDRÁTOVÁ
RÁDIOVÁ KLÁVESNICE io

NÁSTĚNNÝ
VYSÍLAČ RTS

BEZDRÁTOVÁ KÓDOVÁ
KLÁVESNICE RTS

2-kanálový vysílač

2-kanálová klávesnice

KLIKA + ZÁMEK

POVRCHOVÝ
PŘEPÍNAČ

PŘEPÍNAČ
POD OMÍTKU

drátový klíčový

drátový klíčový

VYSÍLAČ SMOOVE io

TAHOMA

nástěnný

internetový manažer
instalace io & RTS

VÝSTRAŽNÁ LAMPA
S ANTÉNOU RTS
oranžová, 24V

RENOVAČNÍ
PROFIL
100 x 40 x 2 mm
50 x 40 x 2 mm

KRYCÍ PROFILY

HLINÍKOVÁ ČÁST

65 mm (413903)
85 mm (413904)

barevná anoda nebo lakovaná podle
RAL

NAPÍNACÍ TYČE

NOUZOVÉ UVOLNĚNÍ

pro torzní pružiny (2 ks)

k obsluze brány

BOČNÍ UZÁVĚR

RUKOJEŤ

BLOKOVACÍ MECHANISMUS

TICHÉ POZINKOVANÉ

Z ABS PLASTU

VOZÍKU

VÁLEČKY

TICHÉ BÍLÉ VÁLEČKY

oboustranná, černá

AKUMULÁTOR

LAKOVANÉ KOVÁNÍ

baterie umožňuje provoz pohonu
při výpadku napájení po dobu 5-10
cyklů za 24 hodin, v závislosti na
vlastnostech

boční kování, panty, úchyty,
středové kování - RAL 9016

PŘECHODOVÉ DVEŘE

PŘECHODOVÉ DVEŘE

S NÍZKÝM PRAHEM

S VYSOKÝM PRAHEM

volitelně

en option

Černá RAL 9005 ST**

Libovolná barva RAL: ______________________________

OBJEDNÁVKOVÝ
FORMULÁŘ
D
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
C - Výška nadpraží
SERVISNÍ
DVEŘE
H
A
SEKČNÍCH VRAT INFINITI
SEKČNÍCH VRAT INFINITI
W
D - Zástavbová hloubka
OBJEDNÁVKOVÝ
FORMULÁŘ
BARVA VRAT
PŘÍKLADOVÉ
PRVKY
OBJEDNÁVKOVÉHO
FORMULÁŘE
......................................................................................
Datum objednávky: ......................................................................................
SADYobjednávky:
INFINITI
SEKČNÍCH
VRAT INFINITI Datum
STRUKTURA (venkovní)
H - Výška
KL DEEP MAT RAL
7039
křemík**
Torzní
zadní

POVRCH:

RMULARZ ZAMÓWIENIA
AM SEGMENTOWYCH INFINITI

SAFE

______________________

QUIET

___________________________________________________________________

______________________________

Q

SAFE

___________________________________________________________________

PREMIUM

SAFE

Tažné
Maximální plocha 9 m²
C = 130 mm / min 90 mm
C = 100 mm pro ruční pohon

Libovolná barva RAL:

Torzní přední
Maximální plocha 15 m²
C = 200 mm / A,B = min 75 mm

TYP POHONU Torzní přední
STRUKTURA (venkovní)
Maximální plocha 15 m²

QUIET

Torzní zadní
Maximální plocha 12,5 m²
C = 115 mm / A,B = min 75 mm
C = 85 mm mm pro ruční pohon

RUČNÍ POHON

KL DEEP MAT RAL 7016 antracit**

B - Szerokość prawego węgarka
KL DEEP MAT RAL 7039 křemík**

SERVISNÍ
DVEŘE
RUČNÍ
POHON

______________________

POVRCH:

_______________________________________________________________________________________

Povrch*: ______________________________

A

* týká se hladkých panelů bez prolisů.
C - Wysokosć nadproża
** týká se panelů bez prolisů.

H

STRUKTURA (venkovní)

W

R BRAMY

EWNĄTRZ:

_______________________________________________________________________________________

D - Głębokość wbudowania
Woodgrain

Hladká

_______________________________________________________________________________________

TYP PANELŮ / PROLISŮ (venkovní)

H - Wysokość
Bez prolisů

ały struktura STUCCO - standard

D

Vysoké

Nízké

_______________________________________________________________________________________

W - Szerokość
_______________________________________________________________________________________

TYP POHONU
RUČNÍ POHON

ruční pohon
příprava na elektromotor

C = 200 mm / A,B = min 75 mm

Nízké

Vysoké

310 x 310
PVC rámeček
(1 sklo)

Zákl. barva:

A - Šířka9016,
levého
7016,ostění
9005, 8017 8014

Barva RAL: ___________

* sekce (panely),_______________________________________________________________________________________
počítáno odspodu.

____________________________________________________________________

Torzní zadní
* Dveře musí být ve vzdálenosti
min.plocha
500 mm12,5
od levé
Maximální
m² nebo pravé hrany vrat.
B Kódovací
- Šířka pravého ostění
Cdveře
- Výška
nadpraží
Tlačítkový
přepínač
Nástěnný vysílač
Klika se
zámkem
POZOR!
Servisní
s tažnými
pružinami
pouze uprostřed.
A Mechan
C =pod
115omítku
mm / A,B = min 75 mm Smoove io
klávesnice IP54
vozíku
(pro ruční vrata)
C = 85 mm mm pro ruční pohon
průhledné
sklo
Sekce (panel)
____________________________________________________________________

TYP PROSKLENÍ
D - Zástavbová hloubka H
BARVA
A
290
x 290VRAT

_______________________________________________________________________________________

490 x 160

Bílá struktura STUCCOe – standard

H - Výška

W

matné
C -sklo
Výška nadpražíPočet proskle
250 x
ø 330
________________________
585 x 285

kosočt
(1 sklo)
(2 skla) ____________________________________________________________________
* sekce (panely), počítáno odspodu.

D - Zástavbová hloubka

Tlačítkový přepí
Klika se zámkem
pod omítku
(pro ____________________________________________________________________
ruční vrata)
ruční
pohon
Nástěnný
Zámek s nouzovým
Kryt
Boční zá
Fotobuňky*
ZVENKUvysílač
: _______________________________________________________________________________________
RTS, 2 kanálový
100 - 600 mm D
odjištěním pohonu
H
Výška
příprava
na
elektromotor
KL
Antracit
(RAL
7016)**
W - Šířka
zvenčí
průhledné
sklo
Sekce (panel) č*: 1 2 3 4 5
PVC rámeček
ELEKTRICKÝ
POHON
SOMFY:
KL Bílá
(RAL
9016)**

ZVENKU :

_______________________________________________________________________________________

(2 skla)

RUČNÍ
POHON barva RAL: ______________________________
Libovolná

Somfy Dexxo Smart D
io (včetně 2 ovladačů)
Bílá struktura STUCCOe
– standard
Nice soon – boční pohon pouze pro torzní pružiny
Libovolná barva RAL: ______________________________
(včetně 2 ovladačů)

Lišta motoru řemen
KL Antracit (RAL 7016)**
Lišta motoru řetěz (standard)
KL Bílá (RAL 9016)**
ovladač (ks) _________________
TYP Další
POHONU
Černá RAL 9005 ST**

Bez prolisů

_______________________________

TYP POHONU

ZEVNITŘ :

Černá RAL 9005 ST**

290 x 290

B - Šířka pravého ostění

310 x 310

Somfy Dexxo Pro (včetně 2 ovladačů)

A - Szerokość
lewego węgarka
KL Bílá (RAL 9016)**

TYP PROSKLENÍ

průhledné
sklo OTEVÍRÁNÍ
Sekce
(panel)ZEVNITŘ)
č*: 1 2 3 4 5
POLOHA*
A SMĚR
(POHLED
_______________________________________________________________________________________
Torzní přední
matné
sklo
Počet
prosklení:
TYP PANELŮ
/ PROLISŮ
(venkovní)
Maximální plocha 15 m²

(2ZEVNITŘ
skla)
(1 sklo)
(2 skla)
: _______________________________________________________________________________________

Somfy Dexxo Optimo (včetně 2 ovladačů)
BARVA
Bez VRAT
prolisů
Nízké
Vysoké

KL Antracit (RAL 7016)**

Skrętne Tył
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 115 mm / A,B = min 75 mm
C = 85 mm dla napędu ręcznego

W

CAME HG*/(včetně
2 ovladačů)
TYP PANELŮ
PROLISŮ
(venkovní)

ZVENKU :

Libovolná barva RAL:

Hladká

Maximální plocha 12,5 m²
ELEKTRICKÝ POHONCSOMFY:
= 115 mm / A,B = min 75 mm
C = 85 mm mm pro ruční pohon

Libovolná barva RAL: ______________________________

Skrętne Przód
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm / A,B = min 75 mm

H

A/ A,B = min 75 mm
C = 200 mm

ruční pohon
Woodgrain
Torzní zadní
příprava na elektromotor

QUIET

Hladká

C = 100 mm pro ruční pohon

______________________

Tažné
Maximální plocha 9 m²
Povrch*: ______________________________
C = 130 mm / min 90 mm
týká pro
se hladkých
panelů bez prolisů.
C = 100* mm
ruční pohon
** týká se panelů bez prolisů.

Bílá struktura STUCCOe – standard

Naciągowe
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 130 mm / min 90 mm
C = 100 mm dla napędu ręcznego

C = 130 mm / min 90 mm
Woodgrain
GARÁŽ
(POHLED
ZEVNITŘ)
SERVISNÍ
DVEŘE
A - Šířka
levého ostění

POVRCH:

ZEVNITŘ :

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

Maximální plocha 9 m²

KL DEEP MAT RAL 7039 křemík**

TYPY PRUŽIN

BARVA VRAT

další nadpraží nesmí zasahovat do takových prvků vrat, jako jsou: vodorovná vodítka, kolejnice a motor.

zarny RAL 9005 ST**

PREMIUM

______________________________

zamówienia: .........................................................................................
PAKIETY INFINITI
r zamówienia:
.....................................................................................
• zda je nebo bude výklenek izolován,
• jaká je hloubka
spár mezi dlaždicemi na podlaze - měly by být co nejmenší,
zamawiającego:
................................................................................
• aby příjezdová cesta u brány měla odpovídající sklon - směrem ven, aby voda nevnikala do garáže,
................................................................................
PREMIUM
SAFE
• aby rovina stropu a okapu byla zahrnuta do měření; případná okna, vnitřní dveře, různé instalace (sanitární, ventilační,
plynové, elektrické),

L DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

___________________________________________________________________

KL DEEP MAT RAL 7039 křemík**

*Číslo
Dveře musí
být ve vzdálenosti min.
500 mm od levé nebo pravé hrany vrat.
Bílá struktura STUCCOe – standard
objednávky:
.........................................................................................
SERVISNÍ DVEŘE
Číslo objednávky: .........................................................................................
Libovolná
barva
RAL: pružinami
POZOR! Servisní
dveře
s tažnými
uprostřed.
Pro správné rozepsání sekčních vrat doporučujeme vyplnit objednávkový
formulář,
který
obsahujepouze
mj. tyto
údaje:
Libovolná barva RAL:
Objednávající:
...............................................................................................
POVRCH:
Objednávající: ...............................................................................................
POLOHA*
A SMĚR OTEVÍRÁNÍ (POHLED Z
Datum
objednávky:
......................................................................................
SADY
INFINITI
ZVENKU :
Woodgrain
Hladká
TYP PROSKLENÍ
D
Povrch*:
W - Šířka
...............................................................................................
PREMIUM
SAFE ...............................................................................................
QUIET
Antracit (RAL 7016)**
ČísloKLobjednávky:
.........................................................................................
250 x 2
290 x 290
ø 330
* týká se hladkých
panelů
310 x 310
490
x 160bez prolisů. 585 x 285
KL Bílá (RAL 9016)**
** týká se
kosočtv
(2 skla)
(1 sklo)
(1 sklo)
(2panelů
skla) bez prolisů. (2 skla)
Objednávající:
...............................................................................................
TYP
PANELŮ / PROLISŮ
(venkovní)
TYPY PRUŽIN
GARÁŽ (POHLED ZEVNITŘ)
TYPY PRUŽIN
GARÁŽ
ZEVNITŘ)
Černá(POHLED
RAL 9005 ST**
*
Dveře
musí
být
ve
vzdálenosti
min.
500
m
STRUKTURA (venkovní)
...............................................................................................
PREMIUM
SAFE
QUIE
Bez
prolisů
Nízké
POZOR! Servisní dveře s tažnými pružinami
Tažné
KL DEEP
MAT RAL 7016Vysoké
antracit**

Dveře jsou navrženy podle rozměrů světla otvoru (W - šířka, H - výška a C - nadpraží). Následné dokončovací práce (po montáži vrat) mohou negativně
ovlivnit funkci jednotlivých součástí vrat. Kromě toho je třeba věnovat pozornost při měření:

L DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

KL DEEP MAT RAL 7016 antracit**

PREMIUM

stěny, strop, nadpraží a okap byly dokončené, tj. omítnuté a natřené; tyto povrchy by měly být svislé nebo rovné,
podlaha měla rovnou rovinu a správnou úroveň.

A - šířka levého ostění
owolny kolor RAL: ______________________________
B - šířka pravého ostění garáže
C - výška nadpraží
WNĄTRZ:
D - hloubka začlenění
L Antracyt (RAL 7016)** H - výška
W - šířka
L Biały (RAL 9016)**

___________________________________________________________________

Černá RAL 9005 ST**

* týká se hladkých panelů bez prolisů.
** týká se panelů bez prolisů.

ZEVNITŘ :

Optimální je situace, kdy se vrata instalují až po úplném dokončení garáže. Víme však, že to není vždy možné, proto bychom vás rádi upozornili
na několik aspektů, které jsou při instalaci důležité. Je důležité, aby:

ZAJ SPRĘŻYN

KL Antracit (RAL 7016)**
POLOHA*KLABílá
SMĚR
OTEVÍRÁNÍ
(RAL
9016)** (POHLED ZEVNITŘ)

C = 115 mm / A,B = min 75 mm
C = 85 mm mm pro ruční pohon

Povrch*: ______________________________

JAK SLADIT VRATA S OTVOREM?

___________________________________________________________________

ZVENKU :

plocha 12,5 m²
Libovolná barvaMaximální
RAL: ______________________

•
•

B - Šířka pravého ostění

Bílá struktura STUCCOe – standard

C =7016
200 mm
/ A,B = min 75 mm
KL DEEP MAT RAL
antracit**

____________________________________________________________________

matnéČerná
sklo_______________________________________________________________________________________
Počet
prosklení:
CAME
HG*9005
(včetně
2 ovladačů)
DST**
RAL
_______________________________
Somfy
Dexxo
Optimo
(včetně
2 ovladačů)
KL DEEP MAT RAL 7016 antracit**

Zákl. barva:

W - Šířka9016, 7016, 9005, 8017 801

Barva RAL: __________

* sekce (panely),
odspodu.
Somfypočítáno
Dexxo Pro
(včetně 2 ovladačů)
* netýká se vrat se dveřmi.

KL DEEP MAT RAL 7039 křemík**
Somfy Dexxo
Smart
io______________________
(včetně
2 ovladačů)
Libovolná
barva
RAL:
Tlačítkový
přepínač

____________________________________________________________________

Nástěnný
vysílač
Fotobuňky*
Rozměry:
________________
SERVISNÍ
DVEŘE
RTS, 2 kanálový
Kódovací
Mecha
Nástěnný vysílač
Klika se zámkem
Smoove io
pod
omítku
klávesnice
IP54
vozíku
(pro
ruční
vrata
) – bočníRenovační
Nice
soon
pohon
pouze
Renovační
profil
profilpro torzní pružiny
Hliníková
sekce POLOHA*Tlumící
válečky**
Lakovan
POVRCH:
A SMĚR
OTEVÍRÁNÍ
(POHLED
50 x 40 x 2 mm
100 x 40(včetně
x 2 mm 2 ovladačů)
kování (

KL DEEP MAT RAL 7016 antracit**
ruční pohon
TYP
ZÁVĚSU
POLOHA*
SMĚRRAL
OTEVÍRÁNÍ
(POHLED ZEVNITŘ)
KL
DEEPAMAT
7039 křemík**
Povrch*: ______________________________
příprava na elektromotor
SERVISNÍ
DVEŘE
Lišta
motoru řemen * týká se hladkých panelů bez prolisů.
Libovolná barva RAL: ______________________
Perforovaný
úhelník
Suspension
de
la
ELEKTRICKÝ POHON SOMFY:
**ZEVNITŘ)
týká se panelů bez prolisů.
motoru
řetěz (standard)
POVRCH:
porte standard à
POLOHA*Lišta
A SMĚR
OTEVÍRÁNÍ
(POHLED
CAME HG*
(včetně 2 ovladačů)
350 mm
Povrch*:
______________________________
Další ovladač (ks) _________________
STRUKTURA (venkovní)
Somfy
Dexxo
Optimo
2 500
ovladačů)
* Dveře
musí
být ve
vzdálenosti
min.
mm
od levé
pravé hrany vrat.
*(včetně
týká se
hladkých
panelů
beznebo
prolisů.
POZOR!
dveře s tažnými pružinami
pouze uprostřed.
** týká
se panelů
bez prolisů.
ks.: Servisní
______________
ks.: ______________
Somfy
Dexxo Pro (včetně 2 ovladačů)

Dexxo
(včetně
2 ovladačů)
STRUKTURA
(venkovní)
* ilustrační
fotografie
**Smart
Tlumícíioválečky
– týká
se bočních závěsů
TYPSomfy
PROSKLENÍ

* Dveře musí být ve vzdálenosti min. 500 m
POZOR! Servisní dveře s tažnými pružinami
* netýká se vrat se dveřmi.
RAL: _____________________
RAL: _____________________
RAL: ____
Renovační
Renovační
profi
Nástěnný vysílač
Zámek
s
nouzovým
Krytprofil
Boční
z
Fotobuňky*
Woodgrain
Hladká
TYP
ZÁVĚSU
50
x
40
x
2 mm
100
x
40
x
2
mm
TYP
PROSKLENÍ
RTS,
2musí
kanálový
* Dveře
být ve vzdálenosti min. 500 mm od levé neboodjištěním
pravé hrany
vrat.
100 - 600 mm
pohonu
POZOR! Servisní dveře s tažnými pružinami pouze uprostřed.
zvenčí
290 x 290

Nice soon – boční pohon pouze pro torzní pružiny
Suspension
úhelník
250 x 250de la
290
x 2902 ovladačů) 310 x 310
ø 330
490 xEKO-OKNA
160
585 Perforovaný
x 285
(2 skla)
(včetně
S.A.
Kornice,
ul. Spacerowa
4, 47-480
Pietrowice
Wielkie
porte
standard
à skla)
Woodgrain
Hladká
kosočtverec
(2
(2 skla)
(1 sklo) (venkovní)
TYP
PANELŮ / PROLISŮ
(1 sklo)
(2 skla)
(2PROSKLENÍ
skla)
TYP
350 mm
Lišta motoru řemen
www.ekookna.com
290 xBez
290prolisů
490 x 160
585 x 285
310 x 310
Nízké
Vysoké
Lišta motoru řetěz (standard)
(2 skla)

Další ovladač
(ks) _________________
TYP PANELŮ
/ PROLISŮ
(venkovní)
Bez prolisů

TYPprůhledné
ZÁVĚSU sklo

Vysoké

* netýká se vrat se dveřmi.

Nízké

Sekce (panel) č*: 1 2 3 4 5

Počet prosklení:
Suspension de la
_______________________________
porte standard à
* sekce (panely), počítáno odspodu. 350 mm
matné sklo
Perforovaný úhelník

ks.: ______________

(1 sklo)

Tlačítkový
ks.:přepínač
______________
pod omítku

* ilustrační fotografie ** Tlumící válečky – týká se bočních závěsů
RUČNÍ POHON

ruční pohon

250 x 2

ø 330

kosočtv
(2 skla)
RAL: _____________________ (1 sklo) RAL: _________________
Rozměry: ________________

(2 skla)
ks.: ______________

* ilustrační fotografie ** Tlumící válečky – týká se bočních závěsů

Renovační profil

100 x 40 x 2 mm

průhledné sklo

TYP POHONU
matné
sklo

Renovační profil
50
x 40
x 2 mm
PVC
rámeček

Hliníková sekce

Tlumící
Lakova
průhledné
skloválečky** Sekce (panel)

kování
EKO-OKNA matné
S.A. Kornice,
ul. Spacerowa
4
sklo
Počet proskle
www.ekookna.c

Zákl. barva:
9016,
7016,
9005, 8017
8003
Sekce
(panel)
č*: 18014,
2 3 4 8011,
5
Barva RAL: ___________
Počet prosklení:

_______________________

RUČNÍ POHON
Kódovací RAL: _____________________
Mechanické blokování
Nástěnný vysílač
RAL: _____________________
odspodu.
ručnípočítáno
pohon
Smoove *iosekce (panely),
klávesnice IP54
vozíku

příprava na elektromotor

Tlačítkový přepínač
Klika se zámkem
pod omítku
ELEKTRICKÝ
SOMFY:
(pro
ruční vrataPOHON
)

PVC rámeček

* sekce (panely), počítáno odspodu.

_______________________________

Klika
zámkem
ks.:se
______________
TYP(pro
POHONU
ruční vrata)

310 x 310

(1 sklo)

Nástěnný vysílač
Smoove io

Zákl. barva:

9016, 7016, 9005, 8017 8014

Tlačítkový přep
Klika se zámkem
RAL:pod
___________
omítku
(pro ruční vrataBarva
)
RAL: ___

Kódovací
klávesnice IP54

Mechan
vozíku

ALL IN ONE DESIGN - NOVÁ DEFINICE STYLU
Vyvinuta pro zákazníky s nejvytříbenějším vkusem a pro ty, kteří při zařizování svého domova dbají na každý detail. Estetická řada výrobků „All in One Design” znamená nejen úsporu času při výběru truhlářských výrobků, ale především zaručuje
harmonický vzhled oken, dveří, vrat a rolet.
Je to také jistota naprosté technologické kompatibility a pohodlí, kterou bezesporu představuje možnost objednat všechny
truhlářské komponenty od jednoho výrobce. Nabízíme řešení „All in One Design” v oblasti PVC i hliníkového truhlářství,
které se přizpůsobí potřebám zákazníka. Mezi námi připravenými kompozicemi jsou jak tlumenější, které se doporučují
pro tradiční stavby, tak ty, které vynikají barvami a ornamenty a jsou ideální pro moderní architekturu.
Názvy jednotlivých kompozicí neodkazují na jména italských měst náhodou. Italové jsou známí především svou láskou
k umění a módě a mimořádným smyslem pro estetiku. Produktová řada „All in one Design” se vyznačuje nejmódnějšími
barvami, odvážnými kombinacemi materiálů a dekorací. Je to také nejvyšší kvalita zpracování.
a možnost výběru produktu. Zákazník si vybere okenní systém, roletu, typ dveří a vrata a jejich uspořádání nechá v našich
rukách.
Výběrem výrobků z řady „All in One Design” si můžete být jisti, že fasáda po montáži truhlářských výrobků získá ucelený
vzhled „na míru vašim představám”.

Katalog All in One Design ke stažení na naší webové stránce.

FIRENZE

FOGGIA

TRIESTE

MESSINA

MODENA

TORINO

LIVORNO

VERONA

TAHOMA®, APLIKACJA STERUJĄCA

atyki domowej
ządzeniami
rnet

Wszystkie zainstalowane w Twoim domu urządzenia automatyki domowej (rolety, żaluzje, oświetlenie, bramy, ogrzewanie, alarm, kamery, czujniki,
zamki drzwiowe...) odnajdziesz w intuicyjnym i przyjaznym interfejsie. Aplikację TaHoma zaprojektowaliśmy jako rozwiązanie podlegające ciągłemu
rozwojowi, gdzie aktualizacje systemu odbywają się bez udziału użytkownika. Do aplikacji bardzo łatwo można dodawać nowe funkcje, produkty
oraz sterować wieloma urządzeniami jednocześnie.

ALL IN ONE CONTROL - VŠE JE VE VAŠICH RUKÁCH
Interfejs TaHoma®

Aplikacja TaHoma®
dla systemów Android i iOS.

Při vývoji produktové řady „All in One Control” jsme se zaměřili na to, aby se naše truhlářské výrobky staly součástí
chytré domácnosti. Technologie, které nabízíme, usnadňují správu vašeho domova a zároveň zajišťují nejvyšší komfort
a bezpečnost.
Control je sada pohonů, vysílačů a řídicích jednotek, které spolupracují a umožňují volně ovládat rolety, vrata, dveře,
alarmy a dokonce i osvětlení. Po připojení k systému Tahoma Premium je můžete ovládat z jakéhokoli zařízení s přístupem
k síti Wi-Fi a operačním systémem IOS nebo Android, například z tabletu, smartphonu, smartwatche nebo notebooku.
Výběrem produktů z produktové řady „All in One Control“ si zákazníci mohou být jisti úplnou technologickou shodou.
Zákazník si vybere produkty a my doladíme všechny automatizační prvky, kterými mají být vybaveny. Při kompletaci
zařízení používáme pouze ta nejlepší řešení uznávaného evropského výrobce Somfy. Menu sterowania urządzeniami

domu

DOM

SCENARIUSZE

KALENDARZ

SMART

NADZÓR I STEROWANIE
CAŁYM DOMEM

TWORZENIE I URUCHAMIANIE
SCENARIUSZY

DOSTOSOWANIE DOMU
DO RYTMU ŻYCIA

STEROWANIE ELEMENTAMI
ŚRODOWISKA DOMU

Sterowanie do osłon przeciwsłonecznych, markiz, pergoli i żaluzji ze

ki domowej

eko4u

benefit
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Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

www.ekookna.com

47-480 Kornice

