6 GARÁŽOVÁ VRATA

GARÁŽOVÁ VRATA 7

Garážová vrata
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Sekční garážová vrata
design lamela
Lamelová vrata představují klasiku,
která Vás zaujme svou rovnoměrností
a nadčasovostí.

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického designu a tradičním původním typem
sekčních vrat. Díky jasným liniím a přesným rozestupům lamel se hodí ke každému typu domu a zdiva.
Lamelová vrata jsou standardně dodávána v bílé
barvě. Na přání zákazníka je možno použít jakoukoli

barvu dle vzorníku RAL nebo imitaci dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon, jejichž povrchová
úprava je zvýrazněna strukturou dřeva woodgrain.
Použití lamely s hladkým povrchem umožňuje aplikaci
technologie kašírování panelu, což výrazně rozšiřuje
nabídku imitací dřeva i barevných odstínů.

Všechna sekční vrata KRUŽÍK jsou vybavena buď systémem kování s torzními nebo tažnými pružinami. Pružiny zajišťují optimální vyvážení vratového
křídla, takže ani ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.
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Sekční garážová vrata
design kazeta
Hledáte klasický a rustikální vzhled?
Pak zvolte kazetová vrata.

Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblibě pro svůj
charakteristický vzhled, který doplňuje architekturu
Vašeho domu. Představují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití dekorativního prosklení.

Jsou dodávána vždy se strukturou dřeva woodgrain
a to jak standardně v bílé barvě, tak při volbě barvy
dle palety RAL i imitací dřeva v provedení zlatý dub,
tmavý dub a mahagon.

Detail panelu v provedení kazeta
fólie zlatý dub
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Sekční garážová vrata
design drážka
Design drážka umocní moderní styl
Vašeho domu.

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším představitelem moderního designu garážových
vrat. Jejich předností je praktičnost a jednoduchost.
Středová drážka vytváří opticky jasné a pravidelné
linie a tím doplňuje moderní design Vašeho domu.

Na panel se středovou drážkou, který je buď hladký
nebo se strukturou woodgrain, lze aplikovat širokou škálu barev dle vzorníku RAL. Pouze při výběru
jakékoliv imitace dřeva nebo fólie, která se na panel
kašíruje, je panel vždy hladký.

Všechna vrata KRUŽÍK jsou naprosto nenáročná na údržbu. K umývání vrat stačí použít obyčejnou
vodu z hadice nebo jakýkoliv běžný
mycí prostředek. Nikdy nepoužívejte
agresivní prostředky, které by mohly
způsobit poškození barvy nebo fólie
na vratech.

K instalaci vrat do Vaší garáže včetně elektrického pohonu nám stačí pouze 60 mm nadpraží.

Detail panelu v provedení drážka
fólie winchester 49240
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Sekční garážová vrata
design hladký
Hladký panel dodá mimořádné architektuře
Vašeho domu punc elegance.

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním
vzhledem získává stále více příznivců. Vrata vyrobená
z panelů bez prolisů vhodně doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost, praktičnost
a snadná údržba. Hladký design umožňuje aplikaci
široké škály barev dle vzorníku RAL. Hladký panel bez

prolisu je rovněž velmi vhodný pro aplikaci nejrůznějších imitací dřeva, imitací ušlechtilých kovů nebo
barevných fólií dle přání zákazníka. Tato varianta je
také ideální pro využití široké škály nerezových dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.

K většině sekčních vrat se
standardně dodává spodní seřizovací pant, který zajišťuje dokonalé
vyvážení vrat.
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Sekční garážová vrata
design v-profil
Nejnovější typ panelu, který skutečně
poutá pozornost.

V-profil je novým typem panelu, který na první pohled
zaujme svým neotřelým designem. Jemné prolisy
o šíři 8, 10 nebo 16 mm vytváří elegantní perspektivu,
která se harmonicky snoubí s moderní architekturou

domu. Povrch panelu je vždy hladký. Je standardně dodáván v barvě bílé, stříbrné, antracitové nebo
ve velmi populární metalické RAL 9007 a umožňuje
i aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL.

Pojistky přetržení pružin jsou
základním bezpečnostním prvkem,
kterým jsou vybavena všechna vrata
KRUŽÍK s torzními pružinami.
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Sekční garážová vrata
rsV
Výhodou našeho provedení je masivní
hliníkový rám, který zajišťuje stabilitu
celé konstrukce.
nová vrata Kružík

Renovační systém vrat umožňuje vyměnit stará dvoukřídlá nebo například výklopná vrata za nová sekční
vrata bez nutnosti vybourávání starých zárubní, což
může v některých případech uspořit nejen spoustu
času, ale i finančních prostředků. Při použití tohoto

typu vrat se pomocí masivního hliníkového rámu překryje stará zárubeň a vytvoří se dostatek místa pro
montáž vertikálních kolejnic. Vrata se systémem RSV
je rovněž možno použít v objektech, kde není žádné
nadpraží ani ostění.

stará vrata

Detail instalace kování RSV.

20 GARÁŽOVÁ VRATA

GARÁŽOVÁ VRATA 21

Sekční garážová vrata
hliníková celoprosvětlená
alu sw
Hliníková celoprosvětlená vrata vhodně
doplňují unikátní architekturu domu.

Hliníková celoprosvětlená vrata bývala dříve doménou průmyslových objektů, jako jsou autosalony
a podobně. V současné době se však stále častěji
vyrábějí i vrata celoprosvětlená pro privátní použití,
jelikož k určitému typu moderních domů se opravdu

hodí výborně. Hliníková vrata pro privátní použití
jsou samozřejmě vyrobena z profilů s ochranou proti
sevření prstů a hliníkové rámy mohou být buď eloxované, lakované dle vzorníku RAL nebo kašírované
libovolnou fólií.

Všechny námi vyráběné typy
kování jsou ve výrobě spojovány
pomocí bodování neboli toxování.
Tento moderní způsob výroby
zaručuje vysokou pevnost spoje
a dlouhou životnost.

Jako výplň mohou být použity
dvojité akrylové tabulky s různými
dekory, vícekomorové polykarbonáty
lexan o síle 20 mm, děrované plechy
nebo stále populárnější tahokov.
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Sekční garážová vrata
integrované vstupní dveře
Neotvírejte celá vrata, když potřebujete
v garáži jenom maličkost.

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se
potřebujete dostat do garáže třeba jen pro nějakou
drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie,
jelikož umožňují vstup bez nutnosti otvírat celá vrata.
Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty.
Hliníkový rám vstupních dveří může být eloxovaný

ve stříbrné barvě, lakovaný dle vzorníku RAL nebo
kašírovaný libovolnou fólií. Vstupní dveře mohou být
doplněny dveřním zavíračem, jištěním proti pohybu
vrat při otevřených dveří, panikovým kováním a dalším příslušenstvím.

Jsme prvním českým výrobcem, který nabídl integrované vstupní dveře s nízkým prahem. Výška prahu
činí pouhých 15 mm, což umožňuje bezpečný, bezbariérový vstup. Je samozřejmě možno vyrobit i vstupní
dveře s klasickým prahem o výšce 100 mm.
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Dvoukřídlá vrata
Dvoukřídlá vrata jsou ideální pro garáže,
kde je pouze minimální ostění a nadpraží.

Dvoukřídlá vrata jsou zajímavou alternativou ke klasickým sekčním, posuvným nebo rolovacím vratům.
Mohou být vyrobena s hliníkovým rámem s přerušeným i s nepřerušeným tepelným mostem. Montáž
dvoukřídlých vrat probíhá vždy do otvoru. Taktéž je
možno dvoukřídlá vrata doplnit pevným nadsvětlíkem
nebo použít zasklení pomocí hliníkového příčníku.

Jako prosklení je možno použít izolační dvojsklo
s různými dekory i klasické prosvětlení dvojitými akrylovými tabulkami. Samozřejmostí je možnost výběru
libovolné barvy nebo fólie dle přání zákazníka. Lakovat nebo potáhnout fólií lze i hliníkový rám, čímž se
dá docílit velmi zajímavých barevných kombinací.

Panty u dvoukřídlých vrat
i vedlejších dveří jsou vždy seřiditelné
ve 3 osách, čímž je umožněno
dokonalé usazení vrat nebo dveří
do stavebního otvoru.

DEKORY SKLA A PLEXISKLA
1
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Standardní nabídka prosklení
izolačním dvojsklem
1
2
3
4
5
6
7
8

Čiré
Kůra čirá
Kůra bronz
Chinchilla čirá
Chinchilla bronz
Matelux
Delta čirá
Niagara

Standardní nabídka
prosvětlení dvojitou
akrylovou výplní
1
2
3
4
5
6
7

Čiré
Krystal
Krupice
Bronz
Satin
Opál
Kůra
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Posuvná vrata
Luxusní posuvná sekční vrata s možností
pouze částečného otevření pro průchod osob.

Posuvná vrata jsou dalším druhem vrat v naší nabídce, který se těší stále větší popularitě. Hlavní výhodou posuvných vrat je možnost jejich pouze částečného otevření pro pohodlný průchod osob, čímž se
dají ušetřit nemalé náklady na energie. Další nezanedbatelnou výhodou je, že instalací posuvných vrat

se nesníží průjezdná výška otvoru. Jako jediný český
výrobce vyrábíme posuvná vrata přesně na míru
s luxusním hliníkovým kováním. Toto kování s vedením v horní kolejnici je nejen velmi elegantní, jelikož je
v provedení přírodní hliník, ale je rovněž velice kvalitní,
funkční a trvanlivé.

Detail spodního těsnění posuvných vrat
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Kašírování
imitace dřeva a další fólie
Pro přírodní vzhled Vašeho domu zvolte
garážová vrata s imitací dřeva.

Společnost KRUŽÍK s. r. o. jako jediný výrobce vrat
ve střední Evropě vlastní kašírovací linky, které
umožňují potahování vratových panelů i hliníkových
a plastových profilů libovolnou imitací dřeva, imitací
ušlechtilého kovu nebo barevnou fólií. V současnosti
již držíme skladem více než 60 nejrůznějších fólií.

Vpravo nahoře detail panelu
v provedení hladký panel fólie siena
rosso 49233.
Vpravo detail panelu v provedení
hladký panel fólie soft cherry
3214009-195.

V případě požadavku na nějakou speciální fólii je většinou možno ji od výrobce sehnat a vrata nebo dveře
touto fólií potáhnout. U fólií je vždy nejdůležitější
znát číslo fólie, jelikož názvy používají například různí
výrobci oken různé, ale číslo od výrobce fólie musí
být vždy stejné.
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Kašírování
imitace dřeva a další fólie
Vrata s imitací ušlechtilého kovu dodají
modernímu domu šmrnc.

Technologie kašírování umožňuje přesné barevné
sladění vrat se vstupními dveřmi a s okny. Podmínkou využití kašírování je nanášení fólie výhradně
na panel s hladkým povrchem bez woodgrainu. Je
možno potahovat panely hladké bez prolisu, panely
se středovou drážkou a panely s designem lamela.

Naše firma používá jen nejkvalitnější fólie s UV filtrem
od renomovaných německých výrobců Renolit a Hornschuch, vždy o síle 200 mikronů. Tyto fólie vykazují
stálobarevnost, odolnost vůči klimatickým podmínkám
a dlouhou životnost. Tady se opravdu vyplatí srovnání
s konkurencí.

Všechna vrata KRUŽÍK jsou
vybavena bočními seřizovacími panty
a speciálními nylonovými kolečky
s ložiskovým středem, které
zajišťují tichý a plynulý chod vrat.

Detail panelu v provedení hladký
panel fólie metbrush silver
F436 1002.
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Kašírování
imitace dřeva a další fólie
Můžete si vybrat z více než 60 imitací dřeva
a dalších fólií a tím sladit vrata přesně
s Vašimi okny.
Imitace dřeva představují moderní trend a návrat
k přírodnímu designu. Fólie s imitací dřeva v provedení
zlatý dub, tmavý dub a mahagon je na sekci nanesena již při výrobě panelu. Tyto fólie tedy standardně
nekašírujeme, na přání zákazníka to však samozřejmě
možné je.

Vpravo nahoře detail panelu
v provedení drážka fólie walnuss
curcuma F436 3064.
Vpravo detail panelu v provedení
hladký panel fólie noce sorrento
balsamico F436 3042.

Jelikož umíme kašírovat nejen panely, ale i hliníkové
a plastové profily, nabízíme i možnost mít rámy okýnek, rámy hliníkových celoprosklených sekcí i hliníkové rámy vstupních dveří kašírované v jakékoliv imitaci
dřeva nebo barevné fólii dle požadavků zákazníka.
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Garážová vrata
barevné provedení
Dopřejte Vašemu domu elegantní doplněk
v podobě barevných vrat.

Díky vlastní lakovně můžeme Vašim vratům nabídnout
výběr téměř ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně
sladit vrata s fasádou domu nebo s některým jeho
prvkem. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy,

které jsou vysoce odolné vůči všem klimatickým vlivům. Díky tomu si lakovaná vrata zachovávají barevnou stálost po dlouhá léta.

Takřka neomezený výběr Vám
umožňuje náš rozšířený vzorník
barev.
Provedení styku jednotlivých
sekcí zamezuje riziku sevření prstů
při manipulaci s vraty, což ocení
především rodiny s dětmi.
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Garážová vrata
nerez dekory
a dekorativní prosklení
Vytvořte si vlastní originální vzhled
Vašich vrat.
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Nerezové dekory a dekorativní prosvětlení umožňují odlišit vrata, vtisknout jim individualitu a nápad.
Jsme schopni vyrobit jakýkoli dekor dle Vašeho přání,
decentní i masivní. Povrch nerezových doplňků je
matný. Inspirací pro Vás může být konfigurátor vrat
na našich webových stránkách. Dekory oken dodáváme buď samostatně pro každé okno zvlášť nebo

navazující, kdy je jeden motiv prosvětlení rozložen
na všechny okna v řadě. Okna s plastovým rámečkem
mohou být potažena libovolnou fólií. Prosvětlení je
standardně dodáváno dvojité akrylové, pouze u dvoukřídlých vrat a vedlejších dveří může být zaskleno
izolační dvojsklo. Motivy v okýnkách se pískují.

Díky speciálně tvarovanému pryžovému těsnění po celém obvodu mají
naše vrata výborné tepelně – izolační
vlastnosti.
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Sekce a příslušenství
Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny
z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až
0,6 mm. Panel může být povrchově upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potahován technologií kašírování. Izolační výplň tvoří kvalitní

PUR pěna silná 40 mm. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie a insekticidy. Při požáru
se neuvolňují žádné toxické zplodiny.

K nadstandardnímu vybavení garážových vrat patří široká nabídka prosklení, odvětrávání, klik, madel
a dalších doplňků, které uspokojí specifická přání
náročného zákazníka.

Pro lepší názornost si můžete v pravém sloupci prohlédnout detaily povrchů panelů v provedení woodgrain, stucco, hladký a v-profil.
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přehled fólií

V současné době máme skladem následujících 60 fólií
s imitacemi dřeva, imitacemi ušlechtilých kovů a barevných fólií. Nabídka se neustále rozšiřuje na zákla-

dě požadavků zákazníků. V případě zájmu o nestandardní fólii nás neváhejte kontaktovat. Bude-li to jen
trochu možné, Vaše přání Vám rádi splníme.

GOLDEN OAK – zlatý dub
2178001-167

NUSSBAUM – tmavý dub
(ořech) 2178007-167

MAHAGON
2097013-167

OREGON
1192001-167

EICHE DUNKEL
(bahenní dub)
2052089-167

NOCE SORRENTO
BALSAMICO
F436 3042

METBRUSH QUARZGRAU
F436 1005

ANTHRAZITGRAU 2
701605-083

CREMEWEISS
137905-167

GRAU
715505-167

STREIFEN DOUGLASIE
3152009-167

EICHE NATUR
(přírodní dub)
3118076-168

CHERRY AMARETTO
F436 3043

EICHE HELL
2052090-167

SAPELI
2065021-167

DUNKELROT
308105-167

WEINROT
300505-167

BRILLANTBLAU
500705-167

STAHLBLAU
515005-167

DUNKELGRÜN
612505-167

SHOGUN AC
49197-011

SHOGUN AF
49198-011

TABASCO TEAK
2222004-195

BERGKIEFER
3069041-167

EICHE RUSTIKAL
3149008-167

MOOSGRÜN
600505-167

ACHATGRAU
703805-167

QUARZGRAU
703905-167

SCHOKOBRAUN
887505-167

BRAUN MARON
809905-167

EICHE
3156003-167

MACORE
3162002-167

MOOREICHE
3167004-167

BLACK CHERRY
3202001-167

IRISH OAK
3211005-148

METBRUSH ALUMINIUM
F436 1001

ANTHRAZITGRAU
701605-167

QUARZGRAU 2
703905-083

HELLROT
305405-167

SCHWARZBRAUN
851805-167

RUSTIC CHERRY
3214007-195

SIENA ROSSO
49233

SIENA NOCE
49237

WINCHESTER
49240

SOFT CHERRY
3214009-195

ANTEAK
3241002-195

ANTIQUE OAK
3211006-148

DUNKELBLAU
503095-167

EICHE GRAU
2140005-167

LICHTGRAU
725105-167

SHOGUN AD
49195-011

WALNUSS KOLONIAL
F436 3062

WALNUSS AMARETTO
F436 3058

BIRKE ROSE
F436 3031

NOCE SORRENTO NATUR
F436 3041

METBRUSH SILVER
F436 1002

ALTWEISS
F456-5053

METBRUSH
ANTHRAZITGRAU
F436 1006

WALNUSS TERRA
F436 3059

WALNUSS CURCUMA
F436 3064
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Pohony garážových vrat
POHONY MARANTEC
K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort, které odpovídají všem moderním
požadavkům na pohony garážových vrat. V současné
době jsou na trhu pohony řady Marantec Comfort
2xx, která obsahuje pohony Comfort 260, 270 a 280
(černé provedení) a řady Marantec Comfort 3xx,
která obsahuje pohony Comfort 360, 370 a 380 (bílé
provedení).
Pohony řady 3xx mají luxusní bílé provedení, 10 LED
diod, jsou rychlejší při otevírání a již v balení jsou dva
dálkové ovladače. Pohony řady 2xx jsou cenově výhodnější, mají rovněž LED osvětlení a balení obsahuje
jeden dálkový ovladač.
Všechny pohony obou řad Marantec Comfort mají
záruku 5 let!

POHONY DOORMATIC
Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů
Marantec Comfort je jejich schopnost nerozvinout
pohonné síly ihned plně, nýbrž startovat a zastavovat
chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. Měkké
starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat
a dlouhou životnost. Vypínací automatika pohonných
systémů Marantec Comfort reaguje okamžitě na sebemenší překážky, ruší-li chod vrat. Vrata se ihned
vrátí o cca 20 zpět. Elektronicky kontrolované zajištění proti vysunutí vrat zabezpečí stabilitu v každé
poloze a zabrání neoprávněné osobě v přístupu např.
násilným způsobem. Všechny pohony Marantec
pracují na moderní a bezpečné frekvenci 868 MHz
s plovoucím kódem, což znemožňuje náhodné otevření vrat.
Pro fáze, v nichž motor čeká v pohotovostním modu,
byla vyvinuta technika, která redukuje spotřebu proudu o více než 60 %.

Stropní pohon Door-matic je cenově nejvýhodnější
typ pohonu pro privátní vrata, který máme v nabídce.
Dle provedení má tlačnou a tažnou sílu 800N nebo
1000N. Ladění je velmi jednoduché a intuitivní. Je
vždy vybaven funkcí soft start a soft stop, funkcí
elektrického jištění vstupních dveří, má řetězovou
nebo nylonovou dráhu a v ceně je jeden tříkanálový
ovladač. Záruka na pohony Door-matic je 2 roky. Pra-

cuje na frekvenci 433 MHz a má rovněž integrovanou
mechanickou ochranu proti zvednutí vrat. V pohotovostním režimu má velmi nízkou spotřebu elektrické
energie.
Jednoduchý a spolehlivý pohon garážových vrat – to
je Door-matic.

