10 LET GARANCIJE-VEMO KAJ DELAMO*

Enostavno preprosto,
samo z pritiskom na
gumb.

AVTOMATSKA:
SEKCIJSKA GARAŽNA VRATA
ROLO GARAŽNA VRATA
INDUSTRIJSKA VRATA
DRSNA VRATA
STRANSKA KRILNA VRATA
KOMPONENTE
SERVIS

*Velja, kjer je posebej označeno.

MR & R d.o.o.
Kidričeva ulica 14b
1236 Trzin
01/564-13-95, 040/314-776
www.mrvrata.si, info@mrvrata.si
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ECONOMIC

Avtomatska garažna vrata Economic line izdelujemo do dimenzije 3000mmx2500mm.
Primerna so za upoprabnike, ki vrata ne uporabljajo prav pogosto do frekvence
5 odpiranj na dan.Standardna oprema avtomatskih garažnih vrat Economic line je:
motor, dva daljinska upravljalca, pocinkana vodila, enojna tekalna kolesa z ležaji,
stranska dvojna tesnila,spodaj in na vrhu tesnilna EPDM guma.Spodnji in zgornji
aluminijasti zaključek za lepši videzin ojačitev panel plošč.
Garažna vrata izdelujemo v osnovni beli barvi, vse barve po RAL lestvici, zlati in
temni hrast ter mahagonij. Po posebnem naročilu tudi po vzorcu stranke.
Vse to vam nudimo za zares ugodno ceno ,ter 5 let garancije.
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ECONOMIC

ECO CLASIC RAL 9010

ECO LINE RAL 9006

Vgrajena tesnilna
pena za dobro
tesnenje vrat in
varovalni dizajn,
ki preprečuje stisk
prstov med lamele.

40 mm

ECO LINE RAL 9010

BREZ KONDENZA
NA NOTRANJI
STRANI VRAT.

ECO GLADKE RAL 9010

Kvalitetni BFT motor z
led osvetlitvijo in senzorjem pritiska.
Vležajano tekalno kolo.

LESNI VZOREC
ENA ČRTA
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CLASIC

Naša avtomatska garažna vrata so testirana po EU standardu 13241-1,tako,da izpolnjujejo
najvišje standarde europske kakovosti in so primerljiva z vsemi ‘uvoženimi’ avtomatskimi
garažnimi vrati,od marsikaterih smo celo boljši,čeprav so naša garažna vrata narejena v
Sloveniji.
Naša avtomatska garažna vrata imajo toplotno prevodnost plošče 0,86Wk/m².Vsi kovinski
deli so ločeni od zunanjega dela z prekinjenim toplotnim mostom,kar preprečuje
kondenziranje na notranji strani vrat.
(Nekatera ‘uvožena’ garažna vrata pozimi celo zmrznejo na notranji strani vrat)
Prav tako so odporna na veter,ki po standardu SIST EN 12424 spadajo v razred 4,
zdržijo po tem preiskusu 1250[Pa],za lažjo primerjavo je to veter,ki piha približno 250km/h
in ostanejo nepoškodovana.
Odporna so tudi proti vlomu,edini tudi nudimo 64 bitno ‘roling codo’,ki se menja z vsakim
odpiranjem vrat,tako,da jo je nemogoče ponarediti.
Vsi kovinski deli so zaščiteni proti rjavenju z vroče cinkano obdelavo,vsi vrtljivi deli so
vležajani,vsi premikajoči se deli imajo posebne izvrtine za mazanje,tako,da nimamo
omejitev pri uporabi naših avtomatskih garažnih vrat.
Vsi omenjeni deli,se uporabljajo tudi pri industrijskih avtomatskih garažnih vratih,kjer so
zahteve pri frekvenci odpiranj mnogo večje-v mnogih primerih ni omejitve odpiranj in se
naša vrata odprejo tudi do 50x na dan.
Vse to vam nudimo za zares ugodno ceno ,ter 10 let garancije.

Naša garažna vrata poudarjajo lep videz vaše hiše, nudijo
protivlomno varnost, toplotno in zvočno izolacijo ter so
izredno tiha in praktična, saj zavzemajo prostor pod stropom,
ki je ponavadi neizkoriščen.
Pomembna lastnost naših avtomatskih garažnih vrat je udobje,
ki ga nudijo pri odpiranju in zapiranju, saj Vam ni potrebno
zapuščati avtomobila pri odpiranju in zapiranju avtomatskih
garažnih vrat , ker vse namesto vas naredi elektronikaz
preprostim pritiskom na gumb. To ugodje se izkaže pri
slabem vremenu ali pri težavah z zdravjem.
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CLASIC
Moderne in varovalne oblike lamelnih plošč.

Panel plošče so narejene iz kvalitetne pocinkane pločevine z dodatno plastificirano barvo
ali prelepljene z izredno uv obstojno folijo z imitacijo lesa, v različnih odtenkih,
debeline 40mm.

GLADKI RAL 9010

GLADKI ZLATI HRAST

Varovalna oblika lamel proti
vkleščenju prstov med lamele.

LINE RAL 9010

GLADKI TEMNI HRAST

Vgrajena tesnilna
pena za dobro
tesnenje vrat in
varovalni dizajn,
ki preprečuje stisk
prstov med lamele.

40 mm
BREZ KONDENZA
NA NOTRANJI
STRANI VRAT.

LINE RAL 9006

GLADKI MAHAGONIJ

40 mm
izolacije
CLASIC RAL 9010

LESNI VZOREC
ENA ČRTA

MR & R d.o.o, Kidričeva ulica 14b, 1236 Trzin. Tel.:01/564-13-95, Mob.:040/314-776

Dimenzija panel plošče
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CLASIC

Sekcijska avtomatska garažna vrata Clasic line izdelujemo do širine 4000 mm in
višine 3000mm iz panel plošč višine 500mm in debeline 40mm. Uporabljamo pocinkana
vodila, tekalna kolesa z krogličnimi ležaji, ter kvalitetne motorje proizvajalca
BFT. Na model Clasic line nudimo 10 letno garancijo.

GLADKI ZLATI HRAST

V model Clasic line
lahko vgradimo dodatne
okna, zračnike in dodatke
iz nerjaveče pločevine ter
razne barvane vzorce.
GLADKI TEMNI HRAST

GLADKI MAHAGONIJ
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CLASIC
TEHNIČNI PODATKI SEKCIJSKIH GARAŽNIH VRAT

Vsi deli garžnih vrat,
so iz pocinkane pločevine
in v vseh vrtljivih delih so
vgrajeni ležaji.

Motor z pogonom na jermen,za popolno tiho delovanje
vrat z avtomatsko osvetlitvijo prostora.

Sklepna spona z
odprtino za mazanje.
Torzijske vzmeti za premagovanje teže,kod pri
industrijskih vratih, brez ukrivljenih delov vzmeti.
*

*

Vzmet brez ukrivljenih delov
za preprečitev loma vzmeti.

Pritrjena sklepna spona
z odprtino za mazanje.

Spodnja tesnilna guma,
ki prekrije tudi neravnine.

Nosilna spona iz 2mm
pocinkane pločevine
Ročaj za ročni dvig vrat.

Vležajano tekalno kolo.

Kvalitetni BFT pogonski
motorji z aluminijastimi
pogonskimi zobniki.

Pomembni podatki za vgradnjo

L = Širina od špalete do špalete
izdelano po meri.
S = Širina stranske stene,
minimalno 10 cm
V primeru,da je stranska širina
stene menjše od 10 cm,možnost
vgradnje dodatnega profila.
V tem primeru se zmanjša svetla
mera odprtine.
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H = Višina od tal do preklade
izdelano po meri.
h = Višina preklade min 19 cm
V primeru,da je preklada manjša
od 19 cm,možnost vgradnje maske.
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PRESTIGE

Avtomatska garažna vrata Prestige line izdelujemo od dimenzije 4000mm do 7000 mm
širine in 3000mm višine.
Standardna oprema avtomatskih garažnih vrat Prestige line je:
motor, trije daljinski upravljalci, pocinkana vodila, tekalna kolesa z ležaji, stranska dvojna
tesnila,spodaj in na vrhu tesnilna EPDM guma.Spodnji in zgornjialuminijasti zaključek za
lepši videzin ojačitev panel plošč.
Garažna vrata izdelujemo v osnovni beli barvi, vse barve po RAL lestvici, zlati in temni hrast
ter mahagonij. Po posebnem naročilu tudi po vzorcu stranke.
Avtomatska garažna vrata Prestige lineizdelujemo po skrbnem načrtovanju in izbiri
ustreznih materialov, da zagotavljamo potrebno trdnost, odpornost na vremenske vplive
(predvsem veter).
Posebno pozornost posvečamo izračunu vzmeti, katere naročamo samo pri enem
proizvajalcu, saj je izredno pomembno, da so narejene v skladu z izračunom za določena
vrata.
To smo dosegli v letih našega sodelovanja in mnogo izkušenj ter testiranj.
Vse to vam nudimo za zares ugodno ceno ,ter 10 let garancije.
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PRESTIGE
Moderne in varovalne oblike lamelnih plošč.

Panel plošče so narejene iz kvalitetne pocinkane pločevine z dodatno plastificirano barvo
v različnih odtenkih ali plastificirano v imitaciji lesa in debeline 40mm.

GLADKI RAL 9010

GLADKI ZLATI HRAST

LINE RAL 9010

GLADKI TEMNI HRAST

LINE RAL 9006

GLADKI MAHAGONIJ

Varovalna oblika lamel proti
vkleščenju prstov med lamele.
Vgrajena tesnilna
pena za dobro
tesnenje vrat in
varovalni dizajn,
ki preprečuje stisk
prstov med lamele.

40 mm
BREZ KONDENZA
NA NOTRANJI
STRANI VRAT.

40 mm
izolacije
CLASIC RAL 9010

LESNI VZOREC
ENA ČRTA

Dimenzija panel plošče
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PRESTIGE

LINE RAL 9010

LESNI VZOREC
ENA ČRTA

GLADKI RAL 9010

Eleganca v vseh možnih barvnih odtenkih.
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PRESTIGE

GLADKI ZLATI HRAST

GLADKI TEMNI HRAST

GLADKI MAHAGONIJ

Eleganca narave v temem, zlatet hrastu in mahagoniju.
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INDUSTRIJA

PRESTIGE

Tudi v avtomatskih sekcijskih
vratih je možna postavitev vrat
v vratih, vendar z nekaterimi
tehničnimi zahtevami predvsem
pravilne ojačitvena notranji strani
in pragom visikim 15cm.

Posebni zaključki vzmeti, da ni
možnosti loma vzmeti,
ker ima vzmet ravni
zaključek,ni krivljena.

Izredno pomebno
pri velikih vratih
dvojni nosilec in
podaljšano vodilo
tekalnega kolesa,
zaradi močnejše
ročice.
Dodatne ojačitve glede na dolžino vrat.
Nad 5,5m uporabljamo dvojne nosilce
koles in podaljšano vodilo tekalnega kolesa
za večjo nosilnost in posledično močnejše
vpetje avtomatskih garažnih vrat.

Dva ali več parov vzmeti
za lažje delovanje motorja
in preprostega ročnega dviga.
Uporabljamo različne vzmeti,
da lahko nastavimo pravilno
delovanje vrat v vsaki poziciji.
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Kvalitetni BFT pogonski
motorji z aluminijastimi
pogonskimi zobniki.
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INDUSTRIJA

Odlična toplotna in zvočna izolacija,tiho in zanesljivo delovanje in kar je naj pomebneje pri visokih vratih,
je hitrost odpiranja,ki je pri nas v samem vrhu dovoljene hitrosti odpiranja in zapirnja vrat.

Industrijska vrata z osebnim prehodom dim 5x5m

Vgradnja pod raznimi koti vspenjanja.

Industrijska vrata 8,5x3 m,linijski model
Pri nas nudimo različne
izvedbe vrat,tako po obliki
in načinuvgradnje in kar
je naj pomebneje,vam vrata
izdelamo po meri in se
prilagodimo vsaki odprtini.

Sklop vrat za mehanično delavnico.

Vrata visoka 5m,kasetni model.
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INDUSTRIJA
Vsa vrata so opremljena
z varnostnim sistemom,
ki preprčuje padec vrat
pri kakršnikoli poškodbi vrat.

Ker se zavedamo,kako pomebne
so vzmeti za pravilno delovanje
vrat in motorja,zato vzmeti
izračunamo za vsaka vrata posebej.

Nosilna spona iz 2mm
pocinkane pločevine
tekalno kolo z ležajem
za miren tek vrat.

Vrvenica,za vsak tip vrat posebej
Uporabljamo kvalitetne pogonske motorje tovarne BFT.

Novi tip motorja,ki ima dve hitrosti,
za mehko zapirnje vrat in vgrajeno
svetilko za osvetlevanje prostora.
Daljinski upravljalec z
64 bitno “roling” kodo.
Dvo ali štiri kanalni.

Vrata v vratih-osebni prehod,vratni
profili v barvi industrijskih vrat.

Vgrajena tesnilna
pena za dobro
tesnenje vrat in
varovalni dizajn,
ki preprečuje stisk
prstov med lamele.

40 mm

Vsa svetlobna telesa,so narejena
v termopan izvedbi.

BREZ KONDENZA
NA NOTRANJI
STRANI VRAT.
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Vrata iz svetlobnih lamel,prozorne površine
so narejene iz dvostranskega PVC stekla v
termopan izvedbi.
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ROLO

Izredno primerna za vgradnjo na zunanji strani garaže

Barvna lestvica
Imitacija lesa Temno rjava

Srebrna

Siva
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Bela
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ROLO

Imitacija lesa

Sklop garaž
NOVO NOVO

Montaža na zunanji strani objekta

Pri rolo vratih širših dimenzij
uporabljamo specialna vodila
z vgrajenimi zadrževalniki, da
lamele ob pritisku(veter, vlom)
ne izkočijo iz vodil.

Avtomatska rolo garažna vrata so izredno primerna in praktična,
saj je monžnost vgradnje tudi na zunanji strani objekta,tako,da
pridobite prostor tudi med “špaletami”.
Tudi,če so vgrajena na notranji strani objekta ne zavzemajo notranjosti
prostora ampak samo nad preklado.
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ROLO
Pokrov dimenzije 400 x 400 mm
z drsnimi vodili.

Motor in vodilo na drsnih vodilih za mirni tek vrat.
Posebna izvedba nosilne tube.

Posebna izvedba motorja,za vgradnjo v tubo.
Pokrov dimenzije 300 x 300 mm
z drsnimi vodili.

Daljinski upravljalec
z “roling”kodo.
Majhne izvedbe-za
na ključe.

Svetlobna lamela

Za varnost proskrbljeno
z fotocelico.

EURO blok za preprečitev nasilnega dviga vrat.
Zračnik

Ročni dvig z ročičo.
Nad 300 cm višine z drsnim
sistemom za premik motorja
dimenzije pokrova 400 x 400 mm.

Do višine 300 cm z okrasnim
pokrovomin 300x300mm in drsnim
sistemom za premik motorja
nad 260 cm.

Pomembni podatki za vgradnjo
L = Širina od špalete do špalete
S = Širina stranske stene,
minimalno 10 cm
V primeru,da je stranska širina
stene manjša od 10 cm,se v tem
primeru zmanjša svetla mera
odprtine.
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H = Višina od tal do preklade
h = Višina preklade min 30 cm
V primeru,da je preklada manjša
od 30 cm,se zmanjša svetla mera.
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CONFORT

Foto celice, ki preprečujejo dvig celotnih sekcijskih garažnih vrat, ko so mala vrata odprta.
Vratni profili v barvi sekcijskih vrat, razen pri imitaciji lesa, ki so v primerljivi- podobni barvi,
zlati hrast-RAL8003, temni hrast-RAL8007, mahagoni-RAL8016.

GLADKI RAL 9010

GLADKI ZLATI HRAST

LINE RAL 9010

GLADKI TEMNI HRAST

LINE RAL 9006

CLASIC RAL 9010

GLADKI MAHAGONIJ LESNI VZOREC ENA ČRTA
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CONFORT
ECONOMIC

Osebni prehod v sekcijskih
garažnih vratih je izredno
funkcionalen, saj omogoča
prehod oseb brez dviga
celotnih sekcijskihgaražnih vrat.
Vratni profili v barvi sekcijskih vrat,
razen pri imitaciji lesa, ki so v
primerljivi- podobni barvi,
zlati hrast-RAL8003,
temni hrast-RAL8007,
mahagoni-RAL8016.

Visoki prag cca 6-8 cm,odvisno od
pritiska spodnje gume

CLASIC

Elegantni pant z odkapno
letvijo in tesnilno ščetko.

Zaobljen nizek
prag 2cm.

Nizek prag 2cm
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CONFORT

PRESTIGE

Osebni prehod v sekcijskih garažnih vratih je izredno funkcionalen, saj omogoča
prehod oseb brez dviga celotnih sekcijskihgaražnih vrat.
Vratni profili v barvi sekcijskih vrat,razen pri imitaciji lesa, ki so v primerljivi- podobni barvi,
zlati hrast-RAL8003, temni hrast-RAL8007, mahagoni-RAL8016.

Aluminijsti profili v barvi vrat.

Izredno močan, trpežen in posebno
skonstruiran pohodni aluminijasti prag
z visoko naležno tesnilno EPDM gumo,
ki zatesni veliko neravnin.

Nizek prag 2cm
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Izredno malo prostora
za vgradnjo in cenovno
ugodno.

Avtomatska stranska garažna vrata so izredno
prilagodljiva, ne potrebujejo veliko prostora za vgradnjo.
Potrebna preklada samo 9 cm, stranski prostor pri motorju
20 cm in na drugi strani 8 cm.
Lahko jih uporabljamo tudi kod vhodna vrata, saj jih ni
potrebno odpirati v celoti ampak samo toliko, kod
potrebujemo v danem trenutku, kod osebni prehod ali malo
širše, če peljemo kolo ali nesemo nakaj v rokah.
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GLADKI RAL 9010

GLADKI ZLATI HRAST

LINE RAL 9010

GLADKI TEMNI HRAST

LINE RAL 9006

GLADKI MAHAGONIJ

CLASIC RAL 9010

LESNI VZOREC ENA ČRTA
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Okvir okna in dodatnih okrasov v barvi vrat za doplačilo.

Okrasni dodatki, se lahko naredijo po načrtu in želji stranke, ki so lahko iz različnih
materialov, barv in oblik.
490 mm

245 mm

320 mm

415mm

PVC okno dvojna zasteklitev

Okrasni motivi na oknih
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GARDEN
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INFORMATIVNA PONUDBA

KOS

OPIS

Pripravil:

SKUPAJ

CENA

SKUPAJ
POPUST
DDV

%

Vrednost pon.

Veljajo pogoji poslovanja na www.mrvrata.si.
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