
Spoľahlivé, tradičné riešenie brány spojené s moderným
vzhľadom. Automatické alebo ručné ovládanie podľa cha-
rakteru umiestnenia brány.

sekčné garážové brány

S pohonom

Stavebná pripravenosť
Brány sa montujú na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek.
Súčasťou brány je oceľový zinkovaný rám obložený hliníkovým 
profilom.

Predpoklady
• hotový omietnutý stavebný otvor prípadne hotová nosná    
   konštrukcia
• dokončená rovná podlaha
• prívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A

S novým rámom

KRÍDLOVÉ 

Garážové brány 
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RASLAVICE
Čergovská 691/15
(smer Hertník)
054 479 21 68
0918 561 065
0917 649 405
0903 460 349

výroba:
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Výber farieb
Výber farieb z viac
ako 2500 odtieňov
podľa vzorkovníkov

RAL, NCS  
a laminovacích fólií.

DESIGN
ponuka panelov
kazeta
lamela
stredová tenká drážka
stredová široká drážka

BEZPEČNOSŤ -  sekčných garážových brán
    Ochrana proti pricviknutiu prstov

Sekčné brány TRIDO sa vyrábajú presne pre stavebný otvor Vašej garáže zo 40 mm hru-
bých panelov sendvičového typu s vonkajším a vnútorným zinkovaným a strieka-

ným plechom hrúbky 0,5 alebo 0,7 mm. Plechy sú spojené polyuretánovou 
penou a spoločne vytvárajú kompaktný a pevný panel s vysokou 

tepelnou izoláciou ( U = 0,92 W. m -2 . K -1 ). Spoje pane-
lov sú špeciálne tvarované tak, aby sa zamedzilo 

prípadnému pricviknutiu prstov pri 
zatváraní brány.
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SOMMER BASELINE
• 2 kanálový diaľkový ovládač
• ťažná sila 400 N 
  (meraná na tiahle)
• pre brány do šírky 3 m 
   a výšky 2,3 m
• mäkký rozjazd a dojazd

 - VÝSUVNÉVÝSUVNÉ - Štandard
sekčné garážové brány za otvor
Spoľahlivé, priestorovo úsporné a estetické riešenie
s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami a výhod-
nou cenou. Výsuvné garážové brány sú určené hlavne pre
štandardné garáže, dvojgaráže alebo vjazd do hromad-
ných garáží.

Stavebná pripravenosť
Brány sa montujú na stenu pomocou 

hmoždiniek a skrutiek.Predpoklady
• hotový omietnutý stavebný 
   otvor prípadne hotová nosná konštrukcia
• dokončená rovná podlaha
• prívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A

Znížené nadpražie
dvojitá dráha

• nízky systém s pružinami vzadu
• nadpražie: min. 50 mm so stropným pohonom
• ostenie:     min. 100 mm

V prípade ručného ovládania môže brána
zasahovať do otvoru 80 - 200 mm.
Pri ovládaní pohonom môže brána
Zasahovať do otvoru 50 - 100 mm.

Bez nadpražIA
dvojitá dráha
• nízky systém s pružinami vzadu
• nadpražie: min. 0 mm
• ostenie: min. 0 mm

Stavební pripravenosť
Brány sa montujú na stenu pomo-
cou hmoždiniek a skrutiek.

sekčné garážové brány
Jedinečné riešenie nechávajúce priestor pod stropom 
voľný pre ďalšie využitie a umožňujúce voliteľné čiastoč-
né otvorenie pre prechod osôb, bicykla, ...

Mechanické brány
bočné ostenie  
80 - 760 mm
• hlavná a pomocná nosná
   koľajnica
• mechanický rozvorový
   zámok

sekčné garážové brány do otvoru
Nový evolučný typ brán, ktorý je určený primárne k vý-
mene za pôvodné krídlové brány. Brána má nosný rám 
prekrývajúci pôvodnú zárubňu, preto nie sú nutné žiadne 
stavebné úpravy.

 
• stávajúci oceľový / drevený rám    
   pôvodnej brány
• dokončená rovná podlaha
• prívod el. energie do zásuvky 230 V,  
   50 Hz, 6 A

Predpoklady

VÝSUVNÉ - Mini

Štandardné nadpražie
dvojitá dráha
• štandardný systém s pružinami vpredu
• nadpražie: min. 110 mm
• ostenie:     min. 100 mm

V prípade ručného ovládania môže brána
zasahovať do otvoru 80 - 150 mm.

Stropné pohony SOMMER
Pohon s unikátnou nepohyblivou reťazou.

SOMMER DUO 500 SL
SOMMER DUO 650 SL
SOMMER DUO 800 SL
• 4 kanálový diaľkový ovládač
• ťažná sila 500 N / 650 N / 800 N (meraná na tiahle)
• pre brány do šírky 3,5 m / 4,5 m / 5,5 m
• mäkký rozjazd a dojazd
• nepohyblivá reťaz - tichý chod
• užívateľské nastavenie čiastočného otvorenia
• nastavenie definovaného otvárania a zatvárania
• ovládače kompatibilné so systémom „Homelink“

Stavebná pripravenosť
Brány sa montujú na stenu pomocou hmoždiniek a skrutiek.

Predpoklady
• hotový omietnutý stavebný otvor 
   prípadne hotová nosná konštrukcia
• dokončená rovná podlaha
• prívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6 A
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SOMMER SPRINT 550
• 2 kanálový diaľkový ovládač
• ťažná sila 450 N 
  (meraná na tiahle)
• pre brány do šírky 4 m 
  a výšky 2,35 m
• mäkký rozjazd a dojazd
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min.80 mm
stavebná šírka
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