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ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA 
VENTE RFS 60
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Vrata VENTE RFS 60 představují komplexní řešení, 
v němž všechny součásti pracují ve prospěch co 
nejlepší izolace. Jsou ideální volbou pro garáž v 
nízkoenergetickém nebo pasivním domě. Konstrukce 
dotažená do nejmenšího detailu má zásadní podíl na 
tom, že vrata dosahují součinitele prostupu tepla v 
hodnotě U=0,9 [W/m²K] (rozměry 5000×2500 mm).

 y vratové křídlo z panelů s tloušťkou 60 mm v celé výšce 
vrat, se součinitelem U=0,39 [W/m²K] – tento výsledek 
je o přibližně 30 % lepší než u panelů s tloušťkou 40 mm

 y rozšířený systém těsnění

 y konstrukce se speciálně navrženým horním obloukem

po obvodu a mezi panely zabezpečuje těs-
nost vrat.

DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ
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zajišťuje optimální utěsnění horního panelu 
jeho přitlačením k překladu.

SPECIÁLNÍ HORNÍ OBLOUK
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Panely mají v celé své výšce tloušťku 60 
mm, včetně místa kontaktu se sousedními 
panely.
Samostatné těsnění mezi panely účinně 
utěsňuje vratové křídlo.

PANEL S TLOUŠŤKOU 60 mm
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Přídavné jednolamelové těsnění zvyšuje těs-
nost vrat.

DVOJITÉ DOLNÍ TĚSNĚNÍ

NOVINKA



BEZPEČNOST

POJISTKA PRO PŘÍPAD  
PRASKNUTÍ PRUŽIN

V každých vratech montujeme pojist-
ku pro případ prasknutí pružin. Naše 
patentované zařízení účinně zabraňu-
je nekontrolovanému pádu vrat.

BEZPEČNÁ KONSTRUKCE PANELŮ

Panely zateplených vrat mají speciál-
ně navržený tvar, tzv. finger protec-
tion. Chrání prsty a garantuje uživa-
telům bezpečnost.

POJÍZDNÉ VÁLEČKY

Válečky s ložisky zajišťují ve vratech 
plynulý a tichý provoz. Jsou dodate-
čně vybaveny speciálními kryty, které 
chrání prsty.

VYPÍNAČ PROTI PŘETÍŽENÍ

Pohony použité ve vratech VENTE 
RFS 60 jsou ve standardním vybave-
ní opatřeny vypínačem proti přetíže-
ní. Ten nadzvedne vrata o 10 cm při 
kontaktu s překážkou.

ESTETIKA BEZ KOMPROMISŮ
NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ  

A 200 BAREV

Nabídka zateplených vrat obsahuje 
několik desítek vzorů dekorů. Ele-
gantní hladké panely bez prolisů vy-
padají skvěle také s nátěrem v jedné 
z více než 200 barev vzorníku RAL.

INSPIRUJÍCÍ NOVINKY 2015

V nabídce dekorů pro zateplená vra-
ta lze najít řadu designerských vzorů, 
včetně inspirující novinky z autorské 
kolekce 2015: šedý cedr, pálená bo-
rovice, antracitová metalíza, tmavě 
šedá metalíza.

ŠIROKÝ VÝBĚR
ROZMĚRY PO 1 mm

Vrata VENTE K2 RFS vyrábíme na in-
dividuální objednávku a nabízíme je v 
rozměrech po 1 mm.

TŘI TYPY KOVÁNÍ

Díky třem systémům kování a možno-
sti montáže u překladu s výškou od 
150 mm lze zateplená vrata používat 
v nejrůznějších podmínkách.

KOMFORT
TLUMICÍ VLOŽKY

Ve vratech VENTE K2 RFS 60 stan-
dardně používáme speciální tlumicí 
vložky, které se nacházejí ve válečcích 
bočních závěsů. Díky tomu je provoz 
vrat velmi tichý a neruší.

ŠIROKÝ VÝBĚR POHONŮ

Nabízíme široký výběr pohonů reno-
movaných výrobců – od nejjednodu-
šších automatů až po řešení pro inte-
ligentní domy.
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