Brány, dvere a okná k montovaným garážam.

Výklopné garážové brány
Výklopné garážové vráta sú jednou z najpopulárnejších brán na dnešnom trhu. Je to
jednoduché, odolné a lacné riešenie. Ako fungujú stropné garážové vráta? Krídlo sa
zdvíha a rozširuje pred budovu. To znamená, že vozidlo nemôže stáť priamo pred garážou
(dodržujte vzdialenosť najmenej 1,5 m). Hlavnou výhodou výklopných garážových brán sú
nekomplikované mechanické riešenia, ktoré zaručujú spoľahlivosť prevádzky
brány. Výklopné garážové dvere navyše zaisťujú ľahké a bezpečné používanie. Pružiny
použité na sklápacích mechanizmoch na oboch stranách dokonale vyvažujú hmotnosť
dverí, čo ovplyvňuje bezproblémové otváranie a zatváranie celých dverí bez použitia sily
používateľa.

Sekčné garážové brány
Sekcionálne dvere sa otvárajú vertikálne a „schovávajú sa“ pod stropom. Tento typ brán
sa odlišuje tým, že na ich otváranie nepotrebujú priestor pred garážou . Sú preto ideálne
pre ľudí, ktorí nemajú pred garážou veľkú príjazdovú cestu alebo priestor.
Sekcionálne brány je možné inštalovať do každého garážového otvoru a dodatočne sú
utesnené.

Je zaujímavé, že v týchto bránach sa číslo priechodu zvyšuje o 14 cm, čo uľahčuje vstup
do garáže so širokým autom.

Vzhľad a farba sú k dispozícii vo viacerých možnostiach, ktoré vám ponúka
nemecký výrobca brán Hormann.

Dvere
Výhody garážových bočných dverí.
Ďalšie garážové dvere sú užitočné každý deň ako alternatívny vchod. Ak garáž funguje
ako odkladacia miestnosť na náradie, športové vybavenie alebo je jednoducho
nadstavbou, na uľahčenie jej používania sú potrebné dvere.
Typy dverí - estetika
Bočné dvere prispôsobené garážovým dverám sú receptom na elegantný a koherentný
vzhľad našej garáže, preto by mala byť vybavená výrobkami od rovnakého
výrobcu. Rovnaký katalógový vzor a farba zlepšujú celú architektúru budovy.
Štandardný rozmer:
875 x 1875 mm
1000 x 2000 mm
Štandardná farba:
biela, hnedá, antracit

V prípade záujmu zabezpečíme rôzne vzory, rozmery a farby.

Okná
Pri zvažovaní garáže sa oplatí zvážiť doplnky. Okrem bočných dverí ponúkame aj výber
okien. Okno je dôležitým prvkom budovy, dodáva garáži prirodzené svetlo, správne
podnebie a estetický vzhľad. Okno poskytuje užívateľovi správne množstvo vzduchu
potrebné na správne vetranie.
Okno je v rozmere 800 x 600 mm a 1000 x 800 mm.
Štandardne ponúkame plastové okná vo farbe: biela, hnedá, antracit.

Na vyžiadanie Vám dodáme okno aj v iných farbách a veľkostiach.

