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Sekční vrata
vizitka vašeho domu
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Sekční garážová vrata jsou nejpopulárnějším produktem používaným v jednorodinných 
nebo vícegenarčních domech. Je to nejběžnější volba zákazníků, kteří do své garáže hledají
spolehlivé a funkční vrata. Díky dobře navržené konstrukci sekční vrata Nitus poskytují 
vynikající tepelnou a zvukovou izolaci, jakož i bezpečnost a pohodlné používání.

Sekční vrata
estetika a funkčnost na nejvyšší úrovni
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Sekční vrata
estetika a funkčnost na nejvyšší úrovni

SPOLEHLIVOST
Použitá konstrukční řešení a nejkvalitnější 
komponenty zaručují bezproblémový chod brány 
po dlouhé roky. Odolná a estetická kombinace 
prvků odolných vůči vnějším faktorům zajišťuje 
spolehlivé používání produktu.

ÚSPORA MÍSTA
Při otevírání brány se panely zvednou a budou se 
přesouvat, dokud nebudou všechny pod stropem. 
Díky tomu brána nepotřebuje další prostor v 
samotné garáži ani před ní. Má to velký význam v 
případě krátkých příjezdových cest, nebo v případě 
garáží, které jsou poblíž ulice.

BEZPEČNOST
Pevná konstrukce a nejkvalitnější materiály zajišťují
odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Použití 
mnoha inovativních prvků zaručuje vysokou úroveň
bezpečnosti, ochranu vjezdu do garáže a komfort 
při používání.
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Vrstva laku nebo PVC fólie

Základní barva

Pozinkovaný ocelový plech

Základní nátěr

Polyuretanová pěna

Konstrukce vrat
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Panely vrat
Dolní těsnění
Horní těsnění
Vertikální vodicí lišty
Horizontální vodící lišty (F,R)
Středové závěsy
Boční závěsy s rolí
Dolní dorazy role
Hřídel
Torzní pružiny
Lanové bubny
Upínací profil
Elektrický pohon
Hnací kolejnice
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BEZPEČNÉ PANELY
FINGER PROTECTION

Pro výrazné zlepšení komfortu používání 
výrobku se v sekčních vratech používají 
speciálně tvarované bezpečnostní pane-
ly, které zabraňují přivření prstů při ote-
vírání i zavírání vrat.

OCHRANA PROTI
PŘETÍŽENÍ

Ochrana proti přetížení používaná v 
motorizovaných vratech funguje jako 
inteligentní ochrana. Pokud panely 
během zavírání narazí na překážku, křídlo 
brány se automaticky zastaví a zpětným 
pohybem se posune nahoru.

Sekční vrata
vyrobeny s myslí pro vaši bezpečnost
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Bez prolisů
Jeden prolis

Úzké prolisy
Prolisy V



7 www.nitus.pl/cz/

Sekční vrata
zdůrazněte svůj individuální styl

Hladká struktura

Struktura woodgrain

Dokonalý vizuální efekt lze získat výběrem nejen 
barvy, ale také vhodné struktury sekčních vrat. 
V rámci aktuální nabídky mají naši klienti na 
výběr dvě možnosti povrchové úpravy. Vnější 
plášť brány může být hladký, nebo se strukturou 
„woodgrain”.



8 www.nitus.pl/cz/

Tmavý dub

Bílá 
RAL 9016

Hnědá
RAL 8014

Zlatý dub

Stříbrná
RAL 9006

Ořech Černá
(Wrinkle)

Antracitovo-šedá
RAL 7016

Grafitová
(Wrinkle)

Antracitová

STANDARDNÍ barvy

 Bohatá paleta barev
 pro ideální přizpůsobení

Neustále držíme krok s měnícími se trendy v moderním stavebnictví a proto jsme pro sekční 
vrata Nitus vyvinuli jedinečnou paletu vzorů a barev. Díky vlastní technologické lince na 
opláštění vratových panelů můžeme našim zákazníkům nabídnout vizuální přizpůsobení jak 
architektonickému konceptu, tak barevnému provedení budovy. Barevná kolekce obsahuje 
standardní barvy a širokou skupinu fólií imitující různé druhy dřeva či metalické povrchy. 
Barevná provedení jsou navíc obohacena barvami z palety RAL.
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Černá višeň
UJ401-Z8

Rustikální dub
G1501-Z8

Tmavě hnědá
KDD17-Z8

Krémově bílá
YEM69-Z8

Křemenitě šedá
KADF8-Z8

Zlatý dub
UK101-Z8

Tmavě zelená
deska  GAP45-Z4

Světle šedá
KACH7-Z8

Antracitová deska
KDB74-Z8

Ořech
UK103-Z8

Macore
US601-Z8

Mersey Oak
G0401-G7

Pálená borovice
B2304-G7

Tmavě zelená
GAP45-Z8

Šedá deska
KACV8-Z4

Mahagon
UJ301-Z8

Oregon

Winchester
A1002-Z3

Sienna Polsko
UR101-Z3

Světlo zelená 
deska  GAP80-Z4

Šedá
KACV8-Z8

Tmavý dub
UQ901-Z8

Přírodní dub
UR001-Z8

Daglezja
G0502-Z8

Sienna Rosso
UR102-Z3

Modrá
BER77-Z8

Šedý beton
GD802-D8

Sapeli
UR602-Z8

Světlý dub 
UQ902-Z8

Polská borovice
G4301-G7

Sienna Noce
UR103-Z3

Antická borovice
B2302-G7

Stucco
G0402-G7

Starožitná borovice 
B2303-G7

Čokoládová
NDS62-Z8

Bílá
WAQ50-Z6

Čedičově šedá
KADF9-Z8

Bahenní dub
UR401-Z8

Barvy SKUPINA 1
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Brillantblau
02.11.51.000028-
116700

Světle-stříbrná
DJ605-42

Fango matt CC+
F 446-6051

Eiche mocca CC+
F 446-2075

Sheffield Oak light  
F 456-3081

American Brown 
matt CC+ F 446-6042

Sipo CC+
F 446-2060

Shefield Oak grey
F 436-3086

Weinrot
02.11.31.000012-
116700

Stříbrná
DJ606-42

Braun matt CC+
F 446-7052

Macoree CC+
F 446-2001

Shefield Oak brown
F 436-3087

Dunkelrot
02.1131.000013-
116700

Šedá hladká
KACV8-F7

Schwarzbraun matt 
CC+  F 446-6010

Sapeli CC+
F 446-2002

AnTEAK
9.3241002-119500

Soft Cherry
9.3214 009-
119500

Čedičově šedá
hladká  KADF9-F7

Jet black matt CC+
F 446-6062

Montana Eiche tabak 
CC+  F 446-2007

Irish Oak
9.3211 005-114800

Rustic Cherry
9.3214 007-
119500

Moosgrün
02.11.61.000013-
116700

Pískový titan
D2573-F7

Hliníková
SS101-89

Antracitová hladká
KDB74-F7

Eiche kolonial CC+
F 446-2076

Jet black STYLO CC+
F 446-4062

Schwarzgrau Glatt
02.11.71.000042

Barvy SKUPINA 2

Barvy SKUPINA 3
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Vizuální charakteristiku jsme rozšířili o možnost vybavení vrat dalšími prvky, které plní i praktické 
funkce a pozvedají parametry kvality používání výrobku na vyšší úroveň.
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Více světla a vzduchu
v garáži

OKNA
Vybavením dveří okny se do interiéru garáže dostane více denního světla. 
Nabízíme zasklení různých velikostí, barev a tvarů: obdélníkové, oválné, 
kulaté, čtvercové.

PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ ČÁST
Je možné vyměnit jednu výplň dveří za prosklený segment s dvojitým 
akrylovým sklem, což umožní přirozené osvětlení interiéru garáže.

HLINÍKOVÝ VENTILAČNÍ PANEL
Garážová vrata lze vybavit kvalitním ventilačním panelem se síťkou 
zajišťující lepší cirkulaci vzduchu.
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ZÁSLEPKY
DRŽÁKY
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Servisní dveře
jsou vybaveny záslepkami

Servisní dveře vybavené speciálními záslepkami tvoří unikátni těsnící a maskovací systém pro spoje kování, které 
výrazně zlepšují estetiku výrobku a komfort používání. Žádné viditelné nýty na vnější straně zaručují moderní a 
elegantní vzhled. Dvojitá těsnění na zárubni a dveřním křídle zajišťují těsnost vůči nepříznivým povětrnostním 
vlivům. Skryté závěsy nastavitelné ve dvou rovinách, umožňují dokonalé polohování dveří při montáži a následném 
používání. Dvoubodové držáky dveří zajišťují dlouhodobou stabilitu a jsou vždy v dokonale zavřené poloze.

Sekční vrata s provozními dveřmi jsou velmi 
funkčním a praktickým řešením. Při takovém 
produktu garáž plní svou primární funkci 
poskytování přístřešku pro auto a slouží také jako 
technická místnost. Použití vestavěných servisních 
dveří v sekčních vratech poskytuje větší pohodlí 
a úsporu času. Při vstupu do garáže přes servisní 
dveře tratíme méně tepla.

ŘETĚZOVÝ
SAMOZAVÍRACÍ

MECHANISMUS

SKRYTÉ ZÁVĚSY
NASTAVITELNÉ

VE DVOU 
ROVINÁCH
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Nitus nabízí vysoce kvalitní pohony pro sekční vrata od renomovaných výrobců jako Somfy, BFT, Came. 
Zaručují pohodlný a bezproblémový provoz po dlouhá léta. Díky použití automatiky můžeme dveře 
ovládat dálkovým ovladačem, aniž bychom museli vystupovat z auta, což oceníte zejména v případě 
nepříznivých povětrnostních podmínek.
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Standardem u sekčních vrat je 
dálkové ovládání, které umožňuje 
ovládání dveří bez vystupování                              
z auta. Řízení brány se stává 
pohodlné, intuitivní a spolehlivé.

FOTOBUŇKY
Činnost fotobuněk spočívá v 
okamžitém zastavení zavírající se 
brány a jejím zpětném pohybu do 
otevřené polohy, jakmile se v otvoru 
objeví jakákoliv překážka.

NOUZOVÉ NAPÁJENÍ
V případě výpadku proudu je možný
nepřetržitý chod vrat díky 
akumulátoru nouzového napájení, 
který je alternativním zdrojem 
energie.

Automatika
intuitivní ovládání je zárukou komfortu
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Rozvoj moderních technologií nám umožňuje zavádět stále pohodlnější řešení pro naše 
domy. Garážová vrata můžete ovládat z libovolného místa na světě. Tuto činnost provádíme 
prostřednictvím aplikace. Můžete ji nainstalovat na libovolné zařízení, například telefon nebo 
tablet, které umožňuje individuální naprogramování brány podle vašich potřeb a zvyků.
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Ovládejte bránu
z libovolného místa na světě

SNADNÁ OBSLUHA VRAT
Ovládání brány pomocí chytrého telefonu nebo 
tabletu umožňuje řízení podle stanoveného 
denního plánu. Konfigurace a různé geolokalizační 
funkce nám umožní otevřít bránu po přiblížení se 
ke garáži a její zavření ihned po zaparkování – bez 
nutnosti použití dálkového ovladače.

KOMFORT POUŽÍVÁNÍ
Personalizace inteligentního řídícího systému 
zlepšuje komfort každodenního fungování. Na 
našem zařízení si můžeme kdykoli zkontrolovat 
aktuální polohu brány, jakož i vytvářet scénáře 
aktivit přizpůsobených na míru podle životního 
stylu členů domácnosti.

INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ
Aplikace nainstalovaná v počítači, telefonu nebo 
tabletu umožňuje řízení vrat intuitivním způsobem 
na dálku. Po připojení ústředny na internet se 
můžete spojit s bránou kdykoli, z libovolného místa 
na světě.



The products presented in the advertising material often have special equipment and are not always in accordance with the standard version. • The product specification
should be verified with the data specified by the manufacturer. • The folder does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. • For technical reasons, the
actual colours may differ from those shown in the pictures; before you make a purchase, we recommend consulting the seller first. • The manufacturer reserves the right
to make changes.

VÝROBCE 
NITUS PIOTR NOWAK

Jurków 304C, 32-860 Czchów
tel: +48 14 307 0 300
e-mail: nitus@nitus.pl

www.nitus.pl

VRATA | OKNA | DVEŘE | PERGOLY | ROLETY | SÍŤKY PROTI HMYZU | SKLEPNÍ BUŇKY

PARTNER 
GRUNER-TRADE S.R.O. ČESKÁ REPUBLIKA

Plukovníka Velebnovského 164, 739 91 Jablunkov
tel: + 420 736 408 668

e-mail: nitus@g-trade.cz 

www.nitus.pl/cz/


