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Rychlá výměna vrat bez bourání!

Sekční vrata TRIDO Evo
Sekční garážová vrata TRIDO Evo jsou navržena pro
jednoduchou a rychlou výměnu starých křídlových nebo
výklopných vrat za nová - bez nutnosti vybourání zárubně
a začištění otvoru. To znamená časové a finanční úspory
na stavebních úpravách. Vrata jsou montována z vnější
strany otvoru, a tím zachovají původní užitnou hloubku
garáže.
V čem jsou vrata Evo jedinečná?
Montáž vrat TRIDO Evo se provede do stávající ocelové
(dřevěné) zárubně původních vrat. Po demontáži
původního vratového křídla se z exteriéru osadí rám
nových sekčních vrat, který překryje stávající zárubeň.
Nová vrata jsou tak namontována v místě původních
garážových vrat.

Spolehlivá garážová vrata TRIDO
Evo s dlouhou životností můžete mít
s montáží již za 3 hodiny.
Dokonalé tepelně izolační vlastnosti
Vrata TRIDO Evo se vyrábí na míru dle stavebního otvoru
garáže z 40mm silných panelů (sekcí) vyplněných
polyuretanovou pěnou s vysokou tepelnou izolací. Vrata
jsou opatřena speciálním bočním těsněním, které je
navrženo tak, aby dokonale utěsnilo zavřená vrata po
celém jejich obvodu. Vratové křídlo je dotlačeno na
těsnění až při plné zavřené poloze, a tím je zaručena
dlouhá životnost tohoto těsnění.

Sekční vrata charakterizuje tichý
chod, vysoká spolehlivost a dlouhá
životnost.
Desítky dekorů dřeva
Vrata TRIDO Evo se dělají v moderním designu s možností
výběru z široké škály dekorů dřeva a s výběrem mnoha
doplňků – oken, odvětrávacích mřížek, vstupů pro zvířata
atd.

Systémy kování TRIDO
Evo - před otvor
•
•
•
•

montáž do otvoru s vnějším překrytím
zužuje průjezd o 55 mm z každé strany
snížení průjezdu při otevření o 70 - 105 mm
bez nutnosti ostění či nadpraží

Váš dodavatel:

Evo - do otvoru / za otvor
•
•
•
•

montáž do otvoru i za otvor
zužuje průjezd o 0 - 55 mm z každé strany
snížení průjezdu při otevření o 25 - 105 mm
bez nutnosti ostění či nadpraží

Rychlá výměna vrat bez bourání!

