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Vrata
průmyslové sekční
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Průmyslová sekční vrata jsou určena pro časté používání hlavně ve výrobních halách, 
skladech, průmyslových závodech, dílnách či dokonce v hasičských zbrojnicích. Široký výběr 
průmyslových vrat umožňuje přizpůsobit produkty Nitus každé situaci při montáži. Průmyslová 
vrata se díky své pevné konstrukci vyznačují bezpečností a pohodlným používáním, zároveň 
poskytují pěkný estetický vzhled. Jako přední výrobce průmyslových sekčních vrat nabízíme 
produkt nejvyšší kvality s využitím automatizace renomovaných německých výrobců.
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Sekční vrata  
funkčnost a spolehlivost

ÚSPORA ENERGIE
Panely ocelových vrat s okny nebo zasklenými 
hliníkovými sekcemi osvětlují interiér přirozeným 
světlem. Toto řešení ovlivňuje vyšší komfort práce a 
také umožňuje šetřit elektrickou energii, což je spojeno 
s nižšími účty za elektřinu.

BEZPEČNOST POUŽÍVÁNÍ
V případě průmyslových sekčních vrat je obzvláště 
důležitým aspektem bezpečnost. Naše brány proto 
vyrábíme na základě osvědčených technologií a forem
zabezpečení. Díky tomu je výsledkem produkt, který je
vyroben z nejkvalitnějších materiálů. Naše vrata mají 
všechna potřebná osvědčení a certifikáty.

VÝROBEK NA MÍRU
Díky dlouholetým zkušenostem jsme si všimli, 
že zákazníci stále častěji vyhledávají vrata s 
nestandardními velikostmi. Proto průmyslové sekční 
vrata nabízíme v různých velikostech, barvách a s 
různými typy vedení a strukturou.
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Vrstva laku nebo PVC fólie

Základní barva

Pozinkovaný ocelový plech

Základní nátěr

Polyuretanová pěna
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Panely brány
Dolní těsnění
Horní těsnění
Verti kální vodicí lišty
Horizontální vodící lišty
Středové závěsy
Boční závěsy s rolí
Dolní úchyt s ochranou proti  roztržení lanka
Hřídel
Torzní pružiny
Naváděcí kladka
Ochrana proti  prasknutí  pružin
Spojovací profi l
Řetězový převod nebo elektrický pohon
Pružinový nárazník
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BEZPEČNÉ PANELY
FINGER PROTECTION

Pro výrazné zlepšení komfortu 
používání výrobku se v sekčních 
vratech používají speciálně tvarované 
bezpečnostní panely které zabraňují 
přivření prstů, a to při otevírání i 
zavírání vrat.

OCHRANA PŘED 
PŘETRHNUTÍM LANKA

Frekvence používání průmyslových 
vrat vyžaduje použití  dodatečného 
zabezpečení, které zabrání pádu 
brány v případě, že se jedno lanko 
náhle přetrhne.

OCHRANA PŘED 
PRASKNUTÍM PRUŽIN

Všechny naše průmyslové sekční vrata 
mají speciální zabezpečení, které v 
případě prasknutí  pružiny zabrání 
náhlému pádu brány.

Konstrukce brány 
přizpůsobená vaším potřebám
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Průmyslová vrata Nitus jsou dostupná ve třech typech prolisů a ve dvou typech povrchové struktury: 
hladké a woodgrain-imitace cedrového dřeva. Výběr konkrétní verze umožňuje zdůraznit originální styl 
produktu a zaručit tak atrakti vní vzhled a soulad s libovolnou architektonickou kompozicí.

Jeden prolis
Úzké prolisy

Prolisy V
Hladká gładka Struktura woodgrain
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Antracitovo-šedá
RAL 7016

Bílá
RAL 9016

Hnědá
RAL 8014

Zlatý dub

Stříbrná
RAL 9006

Ořech

Průmyslová sekční vrata Nitus jsou dostupná v široké škále barev 
a vzorů. Barevná kolekce obsahuje standardní barvy a širokou 
skupinu fólií imitujících různé druhy dřeva či metalické povrchy. 
Barevná provedení jsou navíc obohacena barvami z palety RAL. 
Díky tomu lze barvu dveří snadno sladit s jinými prvky na budově.

Personalizovaný vzhled
volnost při vytváření každého projektu
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SERVISNÍ DVEŘE V PRŮMYSLOVÝCH VRATECH

V průmyslových objektech jsou integrované dveře namontovány ve vratech opravdu 
praktickým způsobem. Umožňují vstup do místnosti bez nutnosti otevírání, a tedy 
používání vrat. Servisní dveře se vizuálně nijak neliší od vrat a vytvářejí tak naprosto 
konzistentní strukturu. Automatická průmyslová vrata obsahují ve standardu snímač 
otevření dveří. Tento prvek chrání vrata před otevřením v případě, kdy jsou otevřeny 
servisní dveře. Našim zákazníkům kromě klasických „plných” dveří nabízíme dveře s 
možností prosklené části. Dále jsme schopni vyrobit servisní dveře s nízkým prahem, 
který má výšku pouhých 25 mm.
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ZASKLENÍ PRŮMYSLOVÝCH VRAT

Pro potřeby průmyslových objektů můžeme v sekčních vratech ocelové panely 
nahradit „zasklením”, které výrazně osvětluje interiér. Konstrukce skleněných sekcí je 
založena na hliníkových profilech s akrylovým dvojsklem. Díky modulární konstrukci 
průmyslových vrat Nitus mají naši příjemci naprostou svobodu při formování 
konečného vzhledu produktu. To znamená, že počet zasklení, jejich tvar a uspořádání 
závisí na preferencích zákazníka. Prvky vrat, hliníkové i ocelové panely, lze navzájem 
kombinovat a nalakovat libovolnou barvou z palety RAL.
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Centrála
Opti cká

ochrana hranRádio se 4-kanálovým
dálkovým ovládáním
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Pro naše průmyslové sekční vrata nabízíme pouze 
ověřené pohony od renomovaných výrobců. 
Špičková řešení se vyznačují vysokou kvalitou 
a trvanlivostí . Rozsáhlé vybavení umožňuje 
přizpůsobit produkt individuálním požadavkům a 
potřebám kupujícího. 

Profesionální řešení
pro vaši fi rmuSvětelná

signalizace



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.

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

VÝROBCE 
NITUS PIOTR NOWAK

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

www.nitus.pl

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/


