D VOD
PRO VRATA KRUZIK
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Spole nost KRU ÍK s.r.o. je eská rodinná
firma bez cizího kapitálu s tradicí více ne

6

Pro výrobu na ich vrat pou íváme pouze pi kové panely vyrobené v EU p edními evropskými výrobci na moderních linkách. Pou íváme

20 let.

pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne u

2

í, tak e

v echna na e vrata mají výborné tepeln -izola ní

V echna vrata vyrábíme v dy p esn na míru,

vlastnosti.

tak e ka dá vrata jsou v podstat originál. Není
tedy pot eba pou ívat ádné nevzhledné rámy,

7

které zasahují do otvoru.

3

Díky vlastní lakovn jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu p esn podle po adavk zákazník . Pou íváme pouze kvalitní akrylá-

Spole nost KRU ÍK s.r.o. je ji velmi dob e eta-

tové barvy a nabízíme tém

blovaná na evropském trhu. V sou asnosti více

3000 barev.

ne t etinu produkce vyvá íme do 11 evropských
zemí. Na e vrata v ak na la své místo i v exotických destinacích jako je nap íklad Island, Arménie,

8

Máme nej ir í nabídku imitací d eva na trhu.
Aktuáln jsme schopni nabídnout více ne 60
imitací d eva, imitací u lechtilých kov a barev-

Spojené arabské emiráty a Severní Korea.

ných fólií a tato nabídka se neustále roz i uje.

4

Nebojíme se netradi ních zakázek. Na i technici
jsou v dy p ipraveni vyjít zákazníkovi vst íc a
nabídnout mu optimální e ení pro jakýkoli sta-

9

Tém

v echny náhradní díly dr íme skladem,

tudí jsme schopni poskytnout komponenty
pro velice rychlé e ení oprav a havarijních

vební otvor.

situací, nap íklad v p ípad nabouraných vrat.
Ceny náhradních díl jsou u nás ve srovnání

5

Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci

s konkurencí velmi p íznivé.

proces ve výrob jsme schopni zákazník m
nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dn od
potvrzení objednávky, do zahrani í ve lh t

10

Neposledním a rovn

d le itým d vodem,

pro zvolit vrata KRU ÍK, je p íznivý pom r
ceny a kvality v ech na ich produkt .

5 pracovních dn .

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

SEK NÍ PR MYSLOVÁ VRATA
CENTRÁLA KROM

Í

Veleslavínova 2357
767 01 Krom í
tel.: +420 800 100 231
tel.: +420 573 336 233
fax: +420 573 343 582
e-mail: kruzik@kruzik.cz

POBO KA PRAHA

KRUZIK UKRAINE

Herbenova 38
102 00 Praha 10 Hostiva
tel.: +420 267 710 901
tel.: +420 267 710 696
e-mail:praha@kruzik.cz

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3
Mukachevo 89622
tel.: +38 0964585699
tel.: +38 0505235969
e-mail: kruzik@kruzik.com.ua
www: www.kruzik.com.ua

design base+, alu+, alm+ | barevné provedení | integrované vstupní
dve e s nízkým prahem | integrované vstupní dve e
vedlej í dve e | vratová te n ní | vyrovnávací m stky | pohony

WWW.KRUZIK.CZ

Kvalitní eská vrata na míru

PR MYSLOVÁ VRATA DESIGN BASE+

PR MYSLOVÁ VRATA DESIGN ALU+

VYROVNÁVACÍ M STKY

VRATOVÁ T SN NÍ

Pr myslová vrata base+ jsou ur ena p edev ím pro pr myslové
a skladovací objekty. Nabízejí iroké mo nosti prosv tlení vnit ního prostoru, instalace integrovaného nebo vedlej ího vstupu
a dal ích dopl k . Vyzna ují se výbornými tepeln -izola ními
vlastnostmi. Jejich konstrukce vychází z po adavku na co nejvy í pevnost, odolnost, snadnou a bezpe nou manipulaci.

Hliníková vrata alu+ nabízejí velkorysé e ení p i stavb i adaptaci pr myslových objekt s po adavkem na výrazné prosv tlení interiéru. Jsme schopni vyrobit vrata bu se v emi sekcemi prosv tlenými nebo se spodní sekcí plnou, co je vhodná
varianta nap . do my ek a autoservis . P i vyu ití kvalitních
materiál se lehkost a elegance snoubí s pevností a stabilitou.

Vyrovnávací m stek je za ízení slou ící k vyrovnání vý kového
rozdílu a k p emost ní vzájemného odstupu lo né plochy nákladního automobilu a p ekládací rampy. Pou ívá se pro vn j í
vratové otvory a p ekládací rampy, na kterých probíhá p ekládka zbo í z nákladních vozidel do skladovacích prostor, event.
na p ekládací rampu a naopak.

Vratová t sn ní jsou vyrobena z vysoce odolného materiálu
bránícímu roztr ení nebo jinému po kození, ím je zaru ena
kvalita a dlouhá ivotnost výrobku. Jsou vysoce univerzální a
tím pou itelná pro v echny velikosti nákladních automobil .
Vratová t sn ní slou í k ochran zbo í p ed nep ízní po así a
zárove významn et í náklady na energie.

PR MYSLOVÁ VRATA DESIGN ALM+

BAREVNÉ PROVEDENÍ

VEDLEJ Í DVE E

PR MYSLOVÉ POHONY

Hliníková vrata alm+ s max. prosv tlením umo ují ji zvenku
ukázat to, co stojí za vid ní uvnit , pop . p izp sobit vzhled
vrat vn j ímu plá ti budovy. Tato varianta se výborn hodí
nap . do autosalon . Vrata jsou dodávána s akrylovým prosv tlením o síle 5 mm. Vrata do 3000 mm í ky jsou bez svislé p í ky, od 3001 mm do 5000 mm mají jednu svislou p í ku.

Pokud chcete p izp sobit barvu gará ových vrat jednotné
vizuální komunikaci firmy, barv fasády nebo prost Va í
p edstav , nabízíme Vám iroký výb r z tém 3000 barev
dle palety RAL. Kvalitní akrylátové barvy zaru ují dlouhodobou
barevnou stálost. V echny odstíny barev lze samoz ejm
aplikovat na v echna pr myslová vrata v etn hliníkových.

Vedlej í dve e mají identický vzhled s vraty a p edstavují
elegantní variantu umo ující odd lit pohyb osob a vozidel v
pr myslových objektech. Samoz ejmostí je mo nost pou ití
r zných typ prosv tlení a dal ích dopl k . I vedlej í dve e
vyrábíme v dy p esn na míru.

Pro automatizaci nabízíme výkonné a spolehlivé bo ní pohony
od renomovaných n meckých výrobc MFZ a GFA. Tyto pohony
dodáváme bu v pln automatizované verzi s ve kerým komfortem nebo v provedení tzv. mrtvý mu . K dispozici jsou provedení s napájením 230V i 400V i verze s krytím IP65. Je mo né
p ipojení r zných ídících jednotek a iroké kály p íslu enství.

INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVE E S NÍZKÝM PRAHEM INTEGROVANÉ VSTUPNÍ DVE E
Integrované vstupní dve e u pr myslových vrat et í významným zp sobem náklady na energie, nebo umo ují vstup do
haly bez nutnosti otvírat celá vrata. Samoz ejmostí je jejich
barevná toto nost s vraty. Vstupní dve e mohou být dopln ny dve ním zavíra em, ji t ním proti pohybu vrat p i otev ených dve ích, panikovým kováním a dal ím p íslu enstvím.

Vstupní dve e je mo no vyrobit bu s klasickým prahem o
vý ce 100 mm nebo 150 mm dle velikosti vrat nebo s nízkým
prahem o vý ce pouze 15 mm (do í e vrat 4500 mm). Rám
vstupních dve í je bu hliníkový eloxovaný nebo v libovolné
barv dle vzorníku RAL.

SCHEMATICKÝ NÁKRES PR MYSLOVÝCH VRAT BEZPE NOSTNÍ PRVKY
Kování u pr myslových vrat je vysoce variabilní a díky tomu je
mo no p izp sobit vrata optimáln ka dému pr myslovému
objektu. Nejpou ívan j í je kování, které zajistí, aby vrata po
otev ení z stala pod stropem. Dal ími mo nostmi jsou kování
kopírující bo ní st nu a to bu kolmo nebo ikmo k podlaze.
V dy v ak jde p edev ím o po adavky zákazníka a dispozi ní
e ení haly.
V echna pr myslová vrata KRU ÍK jsou standardn zabezpeena proti prasknutí torzní pru iny speciálními pojistkami proti
p etr ení pru in, které zaji ují okam ité zablokování vrat.
Pro maximální bezpe nost jsou navíc pr myslová vrata vybavena i protipádovými brzdami, které se automaticky aktivují,
pokud praskne vodící lanko. Tyto brzdy jsou vybaveny i speciálním zabezpe ením proti vloupání.

