ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Rolovací vrata Hörmann RollMatic a vrata zajíždějící pod strop Hörmann RollMatic OD se
otevírají svisle nahoru a v garáži nezabírají téměř žádné místo. Díky své konstrukci tato vrata
nabízejí maximum místa v garáži i před garáží. Tvar stavebního otvoru garáže nehraje při montáži
žádnou roli (může být pravoúhlý, zkosený, se segmentovým nebo kruhovým obloukem ..).
U rolovacích vrat RollMatic zůstane stropní část garáže volná a je možné ji využít pro instalaci
osvětlení nebo jako úložný prostor. V případě montážních situací s nedostatečným nadpražím nebo
bočním ostěním lze vrata RollMatic dodat i jako venkovní rolovací vrata pro montáž na vnější
fasádu budovy.
Pro montážní situace kde je velmi malý prostor v nadpraží jsou ideální vrata RollMatic OD.
Tomuto typu vrat stačí minimální výška překladu (prostoru v nadpraží) 70 mm!!
Vrata RollMatic jsou vybavena systémem vyvážení hmotnosti integrovaným ve vodících kolejnicích
který účinně pomáhá pohonu při otevírání respektive zavírání vrat a šetří mechaniku pohonu.
Vícenásobné sady pružin a dvojitá drátěná lana zajišťují křídlo vrat v každé poloze před zřícením.
Rolovací garážová vrata Hörmann RollMatic mohou být ovládána ručně nebo automaticky
elektrickým pohonem.
V současné době se garážová vrata Hörmann RollMatic vyrábí v těchto povrchových úpravách:
 vrata v barvách – oboustranné provedení dvoufázovým Coil-Coating postupem se systémem
nanášení na bázi polyamidu zušlechtěného vysoce kvalitním polyuretanem;
dodávají se odstíny dle RAL 9016, 1015, 3003, 5011, 6005, 7016, 7035, 8028, 9001, 9005,
9006, 9007 a odstín Noir 2100 (antracitová metalická)
 vrata v s povrchem Decopaint – oboustranné lakování v dřevěném dekoru;
dodávají se odstíny „Zlatý dub“ (středně hnědý zlatožlutý dekor dubu) a „Rosewood“
(mahagonově zbarvený dekor dubu)
 vrata v s povrchem Decograin – platová povrchová folie s dřevěným dekorem na vnější
straně, na vnitřní straně s nánosem hnědé barvy odstínu dle RAL 8028 (tento povrch není
možný u vrat s venkovní montáží);
dodávají se odstíny „Zlatý dub“ (středně hnědý zlatožlutý dekor dubu) a „Rosewood“
(mahagonově zbarvený dekor dubu)

