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Hravou ľahkosťou…
Najväčší zatvárací systém budovy s ľahkou obsluhou.
S minimálnym vypätím síl s tichým chodom. Táto dobrá vlastnosť je nezávislá od rozmerov.

Priestor pre Vaše vysnívané auto...
Sekcionálna brána prevádzkuje zvyslo, preto nezaberá priestor pred garážou.
Bez problémov môžeme parkovať aj s mikrobusom a terénnym autom.
V základnom prevedení brány montované  na vnútornú stranu steny nezužujú
pôvodný otvor.
V motorickom prevedení sa nemení ani výškový rozmer.

Estetika na vysokej úrovni...
Kazetové a vodorovné lamelové prevedenie v imitácii dreva.
Povrchová úprava má dlhú životnosť, farbostálosť a odolnosť voči
poveternostným podmienkam.

Čarovný kolorit…
Zo 190 farebných odtieňov

/RAL farebná škála/
si vyberiete Vám vyhovujúci odtieň.

Vrelo odporúčame…
Tepelná izolácia brán EcoTor zodpovedá 38 cm hrubému tehlovému múru. Použitím brán znížite vykurovacie náklady.

Zároveň viacvrstvový panelový systém vynikajúco zvukovo izoluje a masívne odoláva mechanickej prevádzke.

Bezpečnosť...
Bránové lamely sú chránené proti zaseknutiu

prstov. Kryté vodiace koľaje zabraňujú
kontaktu s pohyblivými časťami. 

Takto ste Vy a členovia Vašej rodiny
v maximálnom bezpečí pri používaní brány.

KVALITA • SPOĽAHLIVOSŤ  • VÝHODNÁ CENA

So všetkými výhodami sekcionálnych brán…
garážové brány
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Precízna príprava...
Rovnomennú a ľahkú manipuláciu brán EcoTor zabezpečujú torzné pružiny.Parametre pružín sú vypočítané počí-

tačovým programom ku každej bráne individuálne. Povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť. 
Životnosť je minimálne 18000 otvorení a zatvorení bez poškodenia.

Bezproblémový chod zaisťujú nastaviteľné robustné závesy a nylonové kolieska s ložiskami.

Kvalitné materiály…
Kolieska bežia v oceľových profiloch, ktorých vodiace lišty sú pripevnené na
špeciálne profily a opatrené predvŕtanými otvormi na montáž.
Preto môžeme brány rýchlo a masívne pripevniť k stene.
Kvôli montovaniu na malý priestor sú vodiace lišty vždy v dvojitom prevedení.

Vynikajúci výsledok…
Materiály panelov EcoTor
sú dvojvrstvové z tvrdenej ocele.
Medzera je vyplnená 4 cm
polyuretánovou vrstvou – tepelná
izolácia. Vysokú životnosť zaručuje
farebná vrstva z obidvoch strán.
Vonkajšie a vnútorné vrstvy sa
nedotýkajú - nevzniká tepelný prenos.
Bránové lamely sú chránené proti
zaseknutiu prstov - bezpečnosť proti
úrazu.
Gumené tesnenie zabezpečuje
priľnutie brány k budove.
Tesnenie medzi jednotlivými lamelami
zabezpečuje špeciálna pena.
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Podrobnosti hovoria za seba …
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Sloboda výtvorov...
môže mať otvor rôzny tvar, brány montované
na vnútornú stranu steny fungujú dokonale. 
Vám zostáva iba snenie…   

Prosím,
zoberte do úvahy! 

Garážová brána je najväčší
otvor objektu – priemerná

hmotnosť brány môže dosiahnuť
až 150 kg.

Montáž a sprevádzkovanie si
vyžaduje odborníkov. 

Nesprávnou montážou môže
dôjsť k poškodeniu – odtrhnutiu

brány.
V každom prípade montáž zverte

odborníkovi!
Tým získate bezpečnú prevádzku
a bezúrazový chod Vašej brány. 

Naša firma disponuje skúsenými montážnymi technikmi.
Aby sme Vám uľahčili výber, Vám bezplatne poradíme a vykonáme obhliadku 

priamo u Vás doma.
Na základe týchto skutočností Vám rýchlo a bezchybne namontujeme k Vášmu

domu najlepšie sa hodiacu bránu EcoTor!
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Priestorová náročnosť brán 

MOTORICKÉ PREVEDENIE MECHANICKÉ PREVEDENIE
Torzná struna

vpredu
Torzná struna

vzadu
Torzná struna

vpredu
Torzná struna

vzadu

Navýjací
bubon
vonku:

190 mm

Navýjací
bubon
vnútri:

250 mm

Navýjací bubon
vnútri:

100 mm

Navýjací
bubon
vonku:

190 mm

Navýjací
bubon
vnútri:

250 mm

Navýjací bubon
vnútri:

100 mm

BBooččnnáá  mmoonnttáážžnnaa  ššíírrkkaa  jjee  112288  mmmm  zz  oobbiiddvvoocchh  ssttrráánn

Počas montáže treba počítať s nasledujúcimi mierami
(v prípade protreby si vypýajte radu od odborníkov)
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