
SERVIS 
POD KONTROLOU

ZÁRUKA
5 ROKOV
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VIAC AKO 40 DÝH 
210 FARIEB RAL

VÝROBKY
NA MIERU

x
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BRÁNY   OKNÁ  ROLETY

VÝROBKY PRE DOM

KOMPLEXNÉ 
RIEŠENIE PRE DOM
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BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNÝ TVAR PANELOV
Sekcie brány majú špeciálny tvar chrániaci prsty a zaručujúci bezpečnosť 
počas používania. 

FOTOBUNKY A SENZORY
Pohony majú v štandardnom vybavení vypínač proti preťaženiu, ktorý dvíha 
bránu o cca 10 cm, keď sa stretne s odporom. Automatickú bránu je taktiež 
možné vybaviť fotobunkou, ktorá znemožňuje zatvorenie, ak sa v dráhe 
brán ukáže prekážka.

TICHÁ PRÁCA
Ložiskové  valčeky sú montované vo všetkých bránach a zabezpečujú 
plynulú a tichú prácu po dlhé roky. Dodatočne ju môžeme vybaviť krytmi 
chrániacimi prsty.

ZABEZPEČENIE PRED PADNUTÍM BRÁNY
V každej bráne je zabezpečenie pred padnutím brány v prípade pretrhnutia 
pružiny. Nami patentované zariadenie je tiež možné namontovať v bránach s 
extenznými pružinami.

BOČNÉ DVERE
Ideálnym doplnením brány sú bočné garážové dvere 
prispôsobené farbou a dizajnom. To je estetické a 
praktické riešenie.

DEKORAČNÉ DETAILY
Štýl brány VENTE K2 RFS je možné zdôrazniť 
dodatočným použitím jednej z viacerých sústav 
dekoračných detailov z nehrdzavejúcej ocele, vo 
vodorovnom alebo zvislom systéme.

FARBY
Sekcionálne brány sú dostupné vo viac ako 200 
farbách RAL a vo viac ako 40 dekoroch. Umožňuje 
to dokonalé prispôsobenie brány do fasády a 
stolárskych elementov.

ÚCHYTY A KĽUČKY
Bránu je možné vybaviť  dvojstranným madlom 
alebo kľučkou s ergonomickým tvarom, ktoré bez 
námahy umožnia zatvárať a otvárať bránu.

GARÁŽOVÉ BRÁNY
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SEGMENTOVÉ

ROLOVACIE
VENTE RGW (LEVANTE) I VENTE RGZ (PONENTE)

Pancier brán sa po zvinutí nachádza zvonka alebo vo vnútri
garáže nad vjazdovým otvorom.

VENTE K2 RC (MISTRAL)
Úzke pásy

VENTE K2 RS (PASAT)
Široké pásy

VENTE K2 RF (SIROCCO)
Bez pásov

VENTE K2 RM (BREVA)
V-profilovanie

VENTE K2 RA (MAESTRO) 
Dizajn s kazetami krátkymi

SPOĽAHLIVÁ AUTOMATIKA
Automatika našich brán je zari-
adenie renomovaných výrobcov 
umožňujúce použitie do ľubovoľ-
ného systému „inteligentného 
domu”.

ĽAHKÁ OBSLUHA
Vďaka špeciálnemu systému pružín
je možné každú bránu, nezávisle na
rozmere, otvoriť jednou rukou. 

KVALITA NA ROKY
Všetky kovové elementy brán 
zabezpečujeme pred koróziou.

TEPELNÁ IZOLÁCIA
■ panely z polyuretánovej peny (40 mm)
■ utesnenie na obvode  medzisegmentmi
■ dvojité tesnenie medzi panelom a

podkladom.

Naše brány majú jedny z najlepších
termoizolačných vlastností na trhu
- U=1,05 [W/m2K]*.

*(pre bránu  5000 x 2450 mm)

SLICK DÝHA

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RA

VENTE 
K2 RF

len zlatý dub, 
orech

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RF

SLICK RAL

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RF

ŠTRUKTURÁLNE 
LAKOVANIE

V-PROFILOVANIE

VENTE 
K2 RM

WOODGRAIN 
DEKORY DREVA

len zlatý dub, orech

 VENTE 
K2 RC

WOODGRAIN RAL

 VENTE 
K2 RC

VENTE 
K2 RS

VENTE 
K2 RA
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HLINÍKOVÉ STOLÁRSTVO
Široká ponuka riešenia pre objekty 
najrôznejšieho určenia. Trvanlivé, vý-
nimočne odolné voči poveternostným 
vplyvom. Ľahká konštrukcia.

MREŽE ROLOVACIE
Trvanlivé i vhodné riešenie pre 
miestnosti, ktorých vnútro musí 
byť zabezpečené a súčasne 
maximálne exponované alebo 
vetrané.

SEKCIONÁLNE PRIEMYSELNÉ BRÁNY 
Spoľahlivé zabezpečenie priemyselných 
objektov. Odolné voči vonkajším pod- 
mienkam, vhodná konštrukcia a riešenie 
pre netypické objekty.

PONUKA PRE FIRMY

BRÁNY ROLOVACIE
Brány, ktoré vyžadujú mini-
málny priestor. Nenahraditeľné 
v objektoch, v ktorých je výška 
miestností kľúčová.

BRÁNY   OKNÁ  ROLETY

VÝROBKY PRE BIZNIS


