ROLOVACIE
GARÁŽOVÉ BRÁNY

Variabilný na priestor, nenáročný
spôsob uzatvorenia garáže.

Špecialisti na rolovacie systémy

KÁM

1−
1

DÁ

AV

13

24

VE

EN

ZODP

O

POŽIA

D

Rolovacie garážové brány
Rolovacie brány MINIROL sú konštruované z do seba vzájomne zasunutých hliníkových
lamiel s krycou výškou 77 mm. Lamely sú pre ešte lepšie izolačné vlastnosti zateplené PUR
penou a sú navíjané do horného hliníkového boxu pomocou bočných vodiacich líšt. Vďaka
tejto jednoduchej technológii je možné v prípade kolízie vozidla s bránou vymeniť iba jednotlivé lamely a nie celú bránu. Montáž rolovacej garážovej brány je možná pred, za, alebo
do stavebného otvoru.
Presvetlenie a prevzdušnenie garáže
Samozrejmosťou je presvetlenie garážových brán pomocou presvetľovacích lamiel v rozsahu požadovanom zákazníkom. V otvoroch týchto lamiel sú osadené okienka z polykarbonátu.
Pre tých, ktorí využívajú garáž tiež ako domácu dieľňu, prídu vhod prevzdušňovacie lamely s možnosťou pravého
aj ľavého rolovania.
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Možnosti umiestnenia
Za otvor

Pred otvor

Do otvoru

Jedná sa o štandardnú montáž rolovacej
brány dovnútra miestnosti. Brána môže byť
v prevedení s boxom aj bez boxu. Brána
neznižuje svetlú výšku otvoru, je však nutné
počítať s priestorom na jej montáž.

Tento variant umiestnenia brány využívame
ak nechceme znížiť prejazdovú výšku
otvoru a v prípade keď nemáme súčasne
potrebný priestor (nadpražie) vo vnútri
garáže. Túto bránu je možné inštalovať iba
v prevedení s boxom.

Variant využívaný v ostatných prípadoch.
Hliníkový box rolovacej brány znižuje
výslednú svetlú výšku otvoru. Tento typ
brány je možné inštalovať iba v prevedení
s boxom.

Bezpečnosť a pohodlné ovládanie

Poistka proti odrolovaniu
Rolovacie brány MINIROL obsahujú poistku proti odrolovaniu, ktorá zabezpečuje ich bezpečnosť aj v prípade neočakávanej situácie.

Optoelektronická lišta
Použitím optoelektronickej lišty, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie dotykové zabezpečovacie zariadenia zabezpečíme, že sa brána pri nabehnutí na akúkoľvek prekážku okamžite zastaví a následne sa začne spätne navíjať.

Infrazávora
Infrazávora je bezpečnostný prvok slúžiaci na zastavenie brány v prípade prerušenia signálu v priestore brány. Signál je vysielaný a prijímaný dvoma elektronickými čidlami umiestnenými na bokoch vjazdového priestoru. Tento systém je možné napojiť a naprogramovať pre
účely automatického zatvorenia brány po výjazde auta, časovanie a pod.

Riadiaca jednotka brány
Riadenie brány je riešené využitím moderných riadiacich jednotiek s možnosťou priameho napojenia všetkých bezpečnostných a
zabezpečovacích prvkov, rovnako ako napr. osvetlenie garáže.
Samozrejmosťou je využitie diaľkového ovládania s frekvenciou 868 MHz s plávajúcim kódom a ďalších funkčných prvkov.

www.minirol.eu

Farebné prevedenia

Garážové brány sú významným estetickým prvkom každého objektu. Ponuka ich farebného vyhotovenia je teda nesmierne široká. Dodávané sú v mnohých variantoch imitácie dreva i plnofarebných vyhotoveniach. Na želanie zákazníka je
možné brány lakovať do akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL.
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Prečo rolovacie garážové brány?
Úspora miesta
Jednou z najväčších predností je určite úspora miesta pod stropom garáže, ktoré tak môžeme využiť na iné účely, napr. zavesenie bicyklov,
umiestnenie lyží, či jednoducho na uskladnenie bežného materiálu. Rolovacie brány sú zložené z jednotlivých hliníkových lamiel, rolovaných
pomocou vodiacich líšt do horného hliníkového boxu. Pod stropom Vám tak nebudú prekážať žiadne konzoly, koľajnice ani nič podobné.

Ekonomická prevádzka a jednoduchá opraviteľnosť
Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu majú brány minimálne nároky na údržbu a servis. Pri miernom kontakte vozidla s bránou sa pancier
brány prehne a následne vráti do pôvodného tvaru. V prípade väčšej kolízie je možné jednoducho vymeniť iba jednotlivé poškodené lamely
a nie celú bránu.

Ochrana majetku
Vďaka použitiu oceľových lamiel s vyššou tuhosťou a ochrane proti nadvihnutiu dokonalo zabezpečíte objekt pred nevítanou návštevou.

Bezpečnosť
Rolovacie brány sú s ohľadom na svoju jednoduchú konštrukciu veľmi bezpečné. Existuje možnosť mnohých bezpečnostných prvkov ako
napr. optoelektronická lišta, infrazávora a pod. Brány spĺňajú požiadavky medzinárodnej technickej normy EN13241-1.

Elegancia a pestrosť farieb
Brány je možné zladiť so všetkými architektonickými prvkami objektu vďaka širokej ponuke farebných prevedení. Ponuka obsahuje mnoho
variantov imitácie dreva a takisto možnosť lakovania do akejkoľvek farby podľa vzorkovníka RAL.
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