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2 TOORS GuaRdy KATALOG GARÁŽOVÝCH VRAT

TOORS GuaRdy 
Garážová vrata s torzními pružinami

garážová vrata TOORS  jsou vyráběna na míru •	 BEZ PŘÍPLaTKu, 
dle individuálních požadavků 

používáme pouze panely renomovaných výrobců s různými •	
povrchovými úpravami

garážové panely o tloušťce 40 mm jsou zárukou vynikajících tepelně •	
izolačních vlastností 

masivní vedení bez plastových součástí•	

s naším systémem těsnění (spodní, horní, boční) bude Vaše garáž •	
optimálně utěsněna

profil spodní těsnicí gumy umožňuje vyrovnání menších nerovností •	
podlahy

nylonové rolny s ložisky jsou zárukou bezhlučného provozu•	

vhodné jak pro novostavby, tak pro renovace•	

certifikát bezpečnosti dle evropské normy EN 13241-1•	

Výhody, které přesvědčí
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Tuhá konstrukce
kolejnice pro vodorovnou a svislou část vedení jsou vyrobeny •	
z pozinkovaných ocelových profilů o tloušťce 1,5 mm

hřídel je uložena dle velikosti vrat na 5–6 ložiscích•	

oblouk vrchní horizontální kolejnice vyrobený z hliníkové slitiny •	
umožňuje plynulé přechody spojů jednotlivých profilů

Flexibilita
celé vedení je spojováno pomocí šroubů a umožňuje oproti •	
nýtovaným spojům jemné doladění přímo na stavbě

Jednoduchost
vysoká úroveň předmontáže (předmontovaná hřídel i části vedení)•	

Technické přednosti

Parametry stavební připravenosti
potřebná výška překladu při umístění •	
hřídele s pružinami vpředu (LHF-C) 
je 200 mm včetně 35 mm pro kolejnici 
s pohonem

potřebná výška překladu při umístění •	
hřídele s pružinami vzadu (LHR-C) je 
125 mm včetně 35 mm pro kolejnici 
s pohonem nebo 90 mm u ručního 
ovládání

Maximální rozměry
šířka vrat až do 5 500 mm•	
výška vrat až do 3 000 mm•	
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TOORS GuaRdy 
Garážová vrata s tažnými pružinami

čisté řešení jak pro novostavby, tak pro renovace bez •	
nutnosti stavebních úprav

systém tažných pružin se vyznačuje velmi snadnou •	
a rychlou montáží

jednotný vzhled vrat i krycích plechů•	

cenově výhodnější varianta oproti garážovým vratům •	
s torzními pružinami

nylonové rolny s ložisky jsou zárukou bezhlučného provozu•	

certifikát bezpečnosti dle evropské normy EN 13241-1•	

Výhody, které přesvědčí

montáž při ostění menším než 95 mm
montáž do otvoru (ostění = 0 mm)
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Rychlá a jednoduchá montáž
možnost snadného přizpůsobení daným stavebním podmínkám  •	

renovační rámy umožňují montáž bez dostatečného prostoru •	
nad překladem a po obou stranách ostění

Technické přednosti

Parametry stavební připravenosti
potřebná výška překladu pro ruční •	
ovládání min.  100 mm (0–99 mm 
renovační provedení) 

potřebný prostor pro pohon •	
Tormatic©: +35 mm

Maximální rozměry
šířka vrat až do 4 000 mm•	

výška vrat až do 3 000 mm•	

max. váha vratového křídla 120 kg•	
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individuální řešení s moderním designem a výbornými •	
termoizolačními vlastnostmi 

různé provedení povrchových úprav – hladká, stucco, woodgrain, •	
V-profil, imitace dřeva 

standardní barvy za jednotnou cenu dle aktuální nabídky panelů•	

standardní folie s imitací dřeva v různém provedení dle aktuální •	
nabídky panelů

volitelné příslušenství•	

lakování dle vzorníku RAL/NCS/British Standard/DB/aj.•	

varianty lakování jemné/hrubé pískové struktury•	

varianty lakování s různým stupněm lesku (mat, pololesk) •	

lakování horní a spodní lišty   •	

na přání zákazníka lze namíchat zcela individuální barevný odstín •	
dle zaslaného vzorku

Barvy a design

hladká

Detail struktury

stucco

woodgrain

hladká; V-profil

hladká; imitace dřeva

TOORS GuaRdy 
Barvy a design 
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všechny hladké panely (hladká lamela, hladká široká centrální drážka, •	
hladký panel bez drážky) jsme schopni opatřit folií, kterou si vyberete 
ze vzorníku RENOLIT nebo HORNSCHUH

vybrané druhy folií korespondují s foliemi používanými na plastová okna•	

u všech nabízených folií garantujeme vysokou odolnost a dlouhou •	
životnost

vysoká odolnost vůči počasí a chemickým látkám•	

kašírovací folie lze aplikovat na šířku vrat od 2 000 mm do 5 500 mm•	

jednoduchá údržba•	

dodací termín dle typu kašírovací folie konzultujte s autorizovaným •	
distributorem

Rozšířená nabídka kašírovacích folií

bez drážky

centrální drážka

kazeta

V–profil

lamela

Provedení
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TOORS GuaRdy 
Okna

okna umístíme dle Vašich představ, na přání navrhneme optimální osazení•	

rámy oken z nerezu nebo umělé hmoty •	

dvojité prosklení•	

možnost lakování rámečků•	

některá z oken je možné kombinovat s inzerty•	

větrací mřížky•	

Specifikace

Volitelné příslušenství



9WWW.TOORS.CZ

Celoprosklené sekce (FVE sekce)

více světla pro Vaši garáž•	

variabilní provedení, výběr z různých výplní v závislosti na požadavcích •	
na tepelně izolační vlastnosti, na propustnost světla a proudění 
vzduchu – dvojité prosklení (SAN-UV), jednoduché prosklení, 
tahokov (16/8, 22/12), stucco výplně

standardní provedení s eloxovaným hliníkovým rámem (E6/EV1)•	

některé z panelů nelze kombinovat s FVE sekcemi, s případnými •	
dotazy se prosím obraťte na svého distributora

alternativní druhy prosklení: satén, opál, mléčné sklo, aj.•	

prosklení s odolností proti poškrábání•	

lakované hliníkové rámy (RAL/NCS) •	

Technické přednosti

Volitelné příslušenství
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TOORS GuaRdy 
Průchozí dveře

zajištění náhradního vstupu do garáže, kde není druhý vchod•	

lze zabudovat až do šířky vrat 5 000 mm•	

možné umístění průchozích dveří: uprostřed / od středu do leva / od středu •	
doprava

extra nízký práh •	

provedení: klika / klika, štítek, cylindrický zámek, bezpečnostní spínací kontakt •	

standardní provedení s eloxovaným hliníkovým rámem (E6/EV1)•	

některé z panelů nelze kombinovat s průchozími dveřmi, s případnými dotazy •	
se prosím obraťte na svého distributora

koule namísto kliky•	
panikový zámek v různých provedeních •	
lze kombinovat s okny a se sekcemi s hliníkovými rámy •	
lakované lišty průchozích dveří•	

Specifikace

Volitelné příslušenství
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Garážové pohony Tormatic©

Tormatic•	 © – garážové pohony od renomovaného německého výrobce

vysoká životnost •	

spolehlivost a rychlý chod (17–24 cm/s)•	

ozubený řemen zajišťuje tichý chod a po celou dobu své životnosti •	
nevyžaduje žádnou údržbu

soft-systém – lehký rozběh a zastavení vrat šetří mechanické součásti •	
vrat i pohonu

spolu s každým pohonem je standardně dodáván jeden dvoukanálový •	
dálkový ovladač

bezpečné uzavření na rádiové frekvenci 868 MHz – s „plovoucím“ kódem•	

nouzové odblokování pro případ, že není do garáže další vstup•	
kódová klávesnice – bezpečné uzavření s „plovoucím“ kódem (868 MHz)•	
dvoutlačítko •	
dodatečné dálkové ovladače (dvou/ čtyř-kanálové)•	
klíčový spínač – na omítku nebo pod omítku•	
řídicí jednotka pro komunikaci se semafory•	

Specifikace

Volitelné příslušenství
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TOORS GuaRdy 
Vedlejší dveře – Mandoor

vše sladíme do detailu, dle Vašeho přání vyrobíme vedlejší dveře stejného •	
vzhledu jako vrata (pohledová shoda vrat a dveří)

dveře jsou standardně olištovány eloxovanými hliníkovými profily, dle přání •	
je možné lišty nalakovat požadovaným odstínem barvy RAL/NCS

praktické kartáčové těsnění na spodní hraně •	

základní provedení: klika/klika, štítek, cylindrický zámek•	

časově a technicky nenáročná montáž•	

tuhý rám z pozinkovaných ocelových profilů (40 × 40 × 2 mm) •	

montáž před otvor / do otvoru / za otvor•	

zhotovení vedlejších dveří je možné až do výšky stavebního otvoru •	
2 400 mm, u vyšších otvorů je potřeba nad dveře zasadit pevný panel

Výhody, které přesvědčí

Technické přednostiVolitelné příslušenství
koule namísto kliky•	
panikový zámek v různých •	
provedeních 
okna•	
celoprosklené sekce v provedení •	
2× SAN UV, 1× SAN UV, tahokov, aj.  
zavírač•	
lakované výplně / hliníkové lišty•	
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Dvoukřídlá vrata (2KV)

alternativa k sekčním vratům, vhodná zejména jako náhrada starších •	
dvoukřídlých vrat bez tepelné izolace nebo při prostorově omezených 
možnostech

dle přání vyrobíme dvoukřídlá vrata stejného vzhledu, jako mají vrata sekční •	
(pohledová shoda obou druhů vrat)

dvoukřídlá vrata jsou standardně olištována eloxovanými hliníkovými profily, dle •	
přání je možné lišty nalakovat požadovaným odstínem barvy RAL/NCS

bezprahové řešení•	

praktické kartáčové těsnění na spodní hraně•	

táhlo pro fixaci křídla v zavřené poloze •	

možnost aretace vrat v otevřené poloze pomocí zašlapávače •	

základní provedení: klika / klika, štítek, cylindrický zámek•	

tuhý rám z pozinkovaných ocelových profilů (40 × 40 × 2 mm) •	

montáž před otvor / do otvoru / za otvor•	

Výhody, které přesvědčí

Volitelné příslušenství
koule namísto kliky•	

panikový zámek v různých •	
provedeních 

okna•	

celoprosklené sekce v provedení •	
2× SAN UV, 1× SAN UV, tahokov, aj. 

lakované výplně / hliníkové lišty•	
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TOORS GuaRdy 
Typy vedení

potřebná výška překladu je 125 mm včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem  •	

potřebná výška překladu pro ruční ovládání je 90 mm •	

potřebná šířka levého i pravého ostění  90 mm•	

potřebná výška překladu je 200 mm včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem•	

potřebná výška překladu pro ruční ovládání je 200 mm •	

potřebná šířka levého i pravého ostění  90 mm•	

potřebná výška překladu je 350/420 mm včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem•	

potřebná šířka levého i pravého ostění 125 mm•	

potřebná výška překladu standardního provedení tažných pružin je 135 mm •	
včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem

potřebná výška překladu renovačního provedení tažných pružin je 0–99 mm•	

potřebná šířka levého i pravého ostění standardního provedení tažných •	
pružin je 95 mm

potřebná šířka levého i pravého ostění renovačního provedení tažných •	
pružin je 0 mm (instalace do otvoru)

LHR-C (vedení s pružinami vzadu)

Vedení LHF-C (vedení s pružinami vpředu)

Vedení SL350/SL420 (vedení s pružinami vpředu)

Vedení s tažnými pružinami

LHR-C

LHF-C

SL350/SL420

Tažné pružiny
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Úsporu finančních prostředků

Co Vám přinášejí pravidelné kontroly?

Sjednejte si s autorizovaným 
distributorem servisní smlouvu, 
s kterou získáte všechny benefity 
popsané výše a další extra výhody 
v podobě pohotovostní služby pro 
případy havárií a speciální slevy 
na náhradní díly.

Správná funkce bezpečnostních prvků 
(zamezení pádu vratového křídla při prasknutí torzní pružiny či lanka) 
 Minimalizace náhlé poruchy (Váš automobil nezůstane „uvězněn“ uvnitř garáže) 
 Snížení rizika neoprávněného vniknutí do objektu (nedávejte zlodějům šanci)

Prodloužení životnosti vrat a jejich pohonů (životnost pohonu u špatně vyvážených vrat 
se zkracuje z roků na měsíce, snížení spotřeby el. energie u automatických vrat)
Odstranění rizika nákladných oprav (náklady na odstranění havarijního stavu několikanásobně 
převyšují náklady na pravidelný servis)
Zajištění správných tepelně izolačních vlastností (správně seřízená vrata minimalizují úniky 
tepla při chladném počasí a naopak zabraňují přehřívání vnitřních prostor v horkých dnech)

Nezapomeňte na pravidelný servis !

TOORS Service

Naši autorizovaní distributoři Vám zajistí …

 odbornou kontrolu garážových vrat

 pravidelnou údržbu a servisní prohlídky

 doplnění vrat o různá příslušenství 

 výměnu a montáž garážových vrat a pohonů

Bezpečnost
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