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sekční
vrata Evo

3 hod.

TRIDO EVO - patentově chráněno

Rychlá výměna vrat bez bourání !

www.trido.cz

Sekční vrata TRIDO EVO

Vlastní patentovaný systém garážových vrat ideální pro rychlou a jednoduchou výměnu
starých garážových vrat za nová.
Garážová vrata TRIDO EVO nabízí:
• Žádné bourací, zednické ani elektroinstalační práce.
• Montáž s nulovou nebo pouze minimální ztrátou šířky
a hloubky garáže.
• Pouhé 3 - 4 hodiny montáže nových vrat, včetně
demontáže starých (dle náročnostiú).
• Sekce nejvyšší kvality (od předních evropských
výrobců) v mnoha druzích barev a povrchů.
• Exkluzivně v ČR u všech systémů vrat TRIDO špičkový
německý pohon SOMMER.
• Originální řešení vedení vrat vyvinuté společností
Trido.
• Vrata TRIDO EVO splňují veškeré běžné bezpečnostní
standarty.

Možnosti montáže vrat Trido Evo:
Evo - před otvor
•
•
•
•

nový rám překrývá původní zárubeň
zužuje průjezd jen o 55 mm z každé strany
snížení průjezdu při otevření o 70-105 mm
bez nutnosti ostění či nadpraží

Desítky dekorů dřeva
Vrata TRIDO Evo se vyrábí v moderním designu s možností
výběru z široké škály dekorů dřeva a s výběrem mnoha
doplňků – oken, odvětrávacích mřížek, vstupů pro zvířata atd.

Evo - do otvoru / za otvor
•
•
•
•

montáž do otvoru i za otvor
zužuje průjezd jen o 0-55 mm z každé strany
snížení průjezdu při otevření o 25-105 mm
bez nutnosti ostění či nadpraží

Vyrovnávací pružiny

Pohon SOMMER

Kolečka

Pružiny, které vyvažují hmotnost vrat jsou
dimenzovány na 20 000 cyklů.

Jednotka pohonu se pohybuje
na pevně napjatém řetězu – vyšší
životnost a menší opotřebení.

Originální kolečka s kuličkovými
ložisky zaručují spolehlivý
a tichý pohyb vrat.

Kladka
Dokonale umístěná kladka
spolehlivě vede lanko závěsu vrat.

Řídící jednotka
Oddělenou řídící jednotku
s osvětlením je možné
nainstalovat v garáži kdekoliv
v blízkosti zásuvky el. energie.

Boční těsnění

Spodní guma

Boční těsnění je navržené tak, aby dokonale
utěsnilo zavřená vrata po celém jejich
obvodu. Vratové křídlo je dotlačeno na
těsnění až při plně zavřené poloze.

Speciální spodní guma garážových vrat TRIDO umožňuje
maximální těsnost vrat na podlaze. Zvyšuje tak tepelný
komfort garáže, snižuje prašnost. Jako ochranu proti
vniknutí hlodavců do garáže mohou být vrata doplněna
spodní nerezovou lištou „Antimyš“.

Rychlá výměna vrat bez bourání !

