SPOĽAHLIVÉ
A BEZPEČNÉ BRÁNY
PRE VÁŠ DOMOV
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BRÁNOVÉ SYSTÉMY

SEKČNÉ BRÁNY
Tepelná izolácia:

• oceľový panel výška 500 alebo 610mm, hrúbka celého panelu 40mm
• galvanicky pozinkovaný ocelový plech hrúbky 0,5 mm z oboch strán
• výpĺň panelu - polyuretánová pena s hrúbkou 39 mm

Vedenie:

• osádzané za otvor
• vedené vo vodiacich koľajniciach popod strop alebo kopírujú sklon strechy
• chod zabezpečujú torzné pružiny osádzané nad otvorom alebo v zadnej časti

Bezpečnosť:

• spodné gumové tesnenie - vyrovnáva nerovnosti
• panely špeciálne tvarované = bez rizika privretia prstov
• pohony s poistkou proti nadvihnutiu brány

Elektrické ovládanie ( 230V):
Stropný pohon:

• pohony APERTO/BASE+ - Rollingcode (plávajúci kód) - po každom vlnovom
pokyne vymení kód a tým zaručuje optimálnu bezpečnosť
• tlaková poistka pri náraze na prekážku
• samosvorná prevodovka zablokuje bránu proti nadvihnutiu
• možnosť núdzového odblokovania pohonu z exteriér

Bočný pohon:

• pohon sekčnej garážovej brány určený do 20m štvorcových
• elektromechanický prevodový pohon určený pre brány s vysokým preklápaním
• pre väčšie brány do 5m výšky

Manuálne ovládanie:

• ručné mechanické ovládanie,
• brána dvíhaná ručne pomocou pružín
• uzamykanie dvojbodovým zámkom
a guľou, ktorá je z vonkajšej strany

Povrchová úprava:

• lakovanie
• DURAPRINT
• laminácia

Zvuková izolácia:

• gumené tesnenie
po celom obvode brány
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Panel
Vodiaca lišta
Torzné pružiny
Pánty medzi panelmi
Lanový bubon
Spodné gumové tesnenie
Závesné konzoly
Elektrický pohon

ROLOVACIE BRÁNY
Tepelná izolácia:

• hliníková lamela zateplená polyuretánovou penou			
• lamela je drážkovaná
• brána rolovaná do nábal nad otvorom
• hliníkový valcový box, trojdielny, predná hrana 45°

Bezpečnosť:

• bezpečnostný záves s ochranou proti nadvihnutiu brány

pred otvor

za otvor

• možnosť osadenia za otvor,
do otvoru aj pred otvor
• brána vedená v hliníkových vodiacich
lištách: 75mm, 95mm, 100mm
• hliníková spodná koncová lišta
s tesniacou gumou
• oceľová hriadeľ

do otvoru

Vedenie:

Elektrické ovládanie ( 230V):

• pohon SOMFY typ LT50/LT60 s prevodovkou NHK 230V - núdzové otváranie kľukou
• ovládacia jednotka ROLLIXO RTS spolu s bezpečnostnou optickou lištou
v spodnej lište brány						

Manuálne ovládanie:

• ovládanie kompenzačnou pružinou
• pomocou sťahovacej tyče, ALU madlo, zámok, exerné zarážky

Povrchová úprava:

Zvuková izolácia:

• lakovanie
• laminácia

• gumené tesnenie po celom
obvode brány

Lamely:

• BP55R výška lamiel - 55mm , hrúbka 12,9mm, obojstranne drážkované
• BP55RS výška lamiel - 55mm , hrúbka 14,00mm, obojstranne drážkované
• BP77 výška lamiel - 77 mm, hrúbka 19,2mm, jednostranne drážkované		
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Lamela
Vodiaca lišta
Spodná lišta s tesnením
Nábaľ s krytovaním
Elektrický pohon
Riadiaca jednotka
Núdzová kľuka

KRÍDLOVÉ BRÁNY
Tepelná izolácia:

• oceľový panel výška 500 alebo 610mm, hrúbka celého panelu 40mm,
vyplnený polyuretánovou penou			
• galvanicky pozinkovaný ocelový plech 0,5mm

Vedenie:

• osádzané do otvoru alebo pred otvor - panel umiestnených v hliníkových
profiloch s obojstranným tesnením
• vojkrídlová brána sa dodáva so zárubňovým oceľovým rámom
a s gumeným tesnením po celom obvode
• rám tvorený z JOKLOVÝCH profilov 40x40mm bočné a vrchný profil,
20x40mm spodný prahový profil

Povrchová úprava:
• lakovanie
• DURAPRINT
• laminácia
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Panel
Hliníkové profily s tesnením
Oceľový rám
Kovanie
Zarážka dverí

Oceľový rám

40 x 40 mm
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ROZMERY OTVORU
Cenová ponuka bude vypočítaná individuálne na základe povrchovej úpravy,
adresy montáže a nasledovných rozmerov:

VN

OĽ

OP

HG

SV

SŠ

SŠ Svetlá šírka
SV Svetlá výška
OĽ Ostenie ľavé
OP Ostenie pravé
HG Hĺbka garáže
VN Výška nadpražia

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELOV
Základná ponuka panelov:
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DURAPRINT:
Nová unikátna technológia tlače, ktorá využíva digitálnu
atramentovú tlač na dverový panel vytvrzdovanú
UV lampou. Možnosti tlače sú takmer neobmedzené
a umožňujú tlač napr. rôzne imitácie dreva, betónu,
ľubovoľné kresby, fotografie nápisy a logá, a iné. Záruka na tento typ povrchovej úpravy je 10 rokov. Možnosť
tlače do max. šírky brány 7500 mm. Tlačiť je možné
na všetky povrchy panelov.

Laminácia:

Lakovanie:

• najkvalitnejšie fólie s UV filtrom od nemeckých výrobcov Renolit a Hornschuch
• aktuálne máme v ponuke viac ako
35 drevodekorov a 25 imitácií kovov
a farebných fólií
• laminovať je možné len hladké panely

• vlastná lakovňa ELBA, mokrý proces

lakovania, dvojité vypalovanie,
• farby RAL a Gravihel (mat alebo lesk)
• odolné proti UV žiareniu

ELEKTRICKÉ POHONY
Stropné pohony - Aperto / Base+
• pracujú na diaľkové ovládanie so systémom Rollingcode (plávajúci
kód), ktorý po každom vlnovom pokyne vymení kód a tým zaručuje
bezpečnosť
• sú vybavené tlakovou poistkou pri náraze na prekážku
• samosvorná prevodovka zabezpečuje zablokovanie proti nadvihnutiu
• možnosť núdzového odblokovania pohonu z exteriéru
• záruka až 5 rokov
Bočný pohon - NICE Soon 2000
• Pohon sekčnej garážovej brány určený do 20m štvorcových
• elektromechanický prevodový pohon určený pre brány
s vysokým preklápaním pre väčšie brány do 5m výšky
• Základná výbava obsahuje: pohon, 2-kanálový diaľkový ovládač ( 2ks)
Pohon pre rolovacie brány - Somfy LLT
• Pohon určený pre rolovacie brány
• je vybavený núdzovou kľukou pre prípad výpadku elektriny
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• všetky garážové brány sú vyrábané na mieru
• individálny výpočet cenovej ponuky na základe Vašej požiadavky
• overená kvalita - na trhu od roku 1993
• dlhodobá životnosť
• vlastná lakovňa ELBA, mokrý proces lakovania, dvojité vypalovanie,
farby RAL a Gravihel (mat alebo lesk), odolné proti UV žiareniu

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Československej
armády 263/58,
967 01 Kremnica

+421 917 493 987
+421 911 510 578

brany@elba.sk
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