
PRŮMYSLOVÁ VRATA

Všechny VratoVé díly jsou VyVinuty s ohledem 
na různé klimatické podmínky.

Vrata splňují nejVyšší standardy kVality.



nabízíme řady průmyslových sekčních vrat vyrobených 
v doorhan.
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01

šest hlaVních Výhod

hlaVních Výhod

1 ÚSPORA MÍSTA 
            díky konstrukci a ovládání vrat je zajištěna značná úspora venkovního i vnitřního 

prostoru.

2 FunkčnOST A TRVAnLiVOST
 unikátní konstrukce průmyslových vrat zajišťuje spolehlivost při intenzivním pro-

vozu při jakýchkoliv klimatických podmínkách.

3 MOdeRnÍ řešenÍ PRO POdnikÁnÍ
 doorhan průmyslová vrata jsou optimálním řešením pro průmyslové objekty. au-

tomatické řízení průmyslových vrat zajití pohodlí při užívání na maximum.

4 
 
4 TechnOLOgie budOucnOSTi
 použitím inovačního profilu „t-most“  jsou vrata chráněna před promrzáním, korozí 

a vrata mají velmi atraktivní vzhled.

5 POhOdLÍ A SnAdnÁ MOnTÁž
 konstrukce průmyslových vrat doorhan zajišťuje jejich snadnou instalaci bez 

použití  speciálních nástrojů. moderní řešení – systém Quick Fix – šetří čas pro 
montáž vrat.

6 SPOLehLiVOST A bezPečnOST
 doorhan průmyslová sekční vrata jsou ztělesněním moderních technologií a 

materiálů. moderní bezpečnostní nástroje zajistí maximální spolehlivost.

666
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průmysloVÁ Vrata
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díky  struktuře průmyslových  vrat doorhan jsou vrata 
energeticky úsporná. snižují tepelné ztráty a umožňují snížení 
nákladů za vytápění.

díky materiálu, který se používá při výrobě průmyslových 
vrat doorhan, jsou vrata vysoce pevná a vydrží velké zatížení 
větrem.

Vratové křídlo a systém těsnění vrat zabraňuje průvanu a 
nedochází k tepelným ztrátám. to je velmi důležité pro prostory, 
kde jsou skladovány výrobky vyžadující stálé mikroklima.

průmyslová vrata mají nejen tepelnou izolaci, ale i výbor-
nou zvukovou izolaci.

kVALiTA V deTAiLu

eneRgeTickÉ ÚSPORY

PeVnOST

VzduchOTĚSnOST 

zVukOVÁ izOLAce
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VýroBa 

nejlepší pracovníci všech 
profesí ve společnosti doorhan 
pracují na všech úrovních výroby, 
od projektování vrat až po jejich 
instalaci. je kladen důraz na kvali-
fikaci pracovníků, protože jejich 
odpovědnost a profesionalita jsou 
zárukou kvalitního produktu a 
služeb.

 Všechny součásti průmyslových vrat doorhan jsou vyrobeny na certifikovaných strojích 
světové úrovně.Všechny prvky vrat prochází testy v souladu se světovými standardy.

naše výroba je ztělesněním moderních technologií a materiálů. neustále se zlepšuje, 
rozvíjí, jde s dobou a nabízí dveře, které splňují moderní požadavky.

Společnost doorhan zajišťuje celkový proces výroby průmyslových vrat.  díky této skutečnosti odpovídá 
za kvalitu produktu. Vysoké provozní charakteristiky vrat jsou stanoveny již ve fázi projektu. Práce specialistů 
společnosti doorhan umožňuje vývoj vrat pro jakékoliv podmínky – různé rozdíly sezónních teplot a dalších 
specifických vlastností. 

kVALiTA
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průmyslová sekční vrata jsou určena pro vysoce intenzivní provoz, proto jsou použity 
vysoce kvalitní materiály - moderní superslitiny a nátěrové hmoty od předních světových 
výrobců.

V moderním světě jsou kladeny vysoké nároky na 
ekologickou čistotu výroby a výrobků. Proto doorhan 
používá ekologicky čisté a vysoce kvalitní materiály.

na Vaše přání je možné nabarvit panely do jakékoliv barvy dle mezinárodní vzorníku 
ral. Během tisku mohou být barvy  zkreslené, použijte prosím originální ral vzorník.

doorhan nabízí bohatý 
výběr barevných řešení pro 
průmyslová vrata. absolutní 
výhoda je nejen široký výběr 
barev, ale kvalita nátěrových 
hmot. sendvičové panely a 
hliníkové profily jsou z výroby 
barveny na specializovaní lako-
vací lince.

Clean production
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průmysloVÁ Vrata isd01

Moderní sendvičové panely jsou určeny pro výplň křídla dveří iSd01.

doorhan průmyslová sekční vrata jsou ideálním řešením v oboru 
podnikání a výroby. mají zvýšenou odolnost a jsou velmi vhodné pro každou 
místnost stavby. jsou použity speciální technologie, které zajistí dlouhodobý 
bezporuchový provoz s vysokou intenzitou. speciální prvky, které zvyšují jejich 
spolehlivost a odolnost proti opotřebení, jsou stanoveny ve struktuře vrat a 
vodítek. doorhan na svých vratech realizuje většinu vyspělých technologií, tím 
se vyznačují jedinečnou spolehlivostí provozu..

těsnicí systém používaný na doorhan průmyslových vratech v nejvyšší 
míře zajišťuje maximální zvýšení tepelné izolace. průmyslová sekční vrata 
přispívají k uchovávání tepla uvnitř. zachování příznivých teplotních podmínek 
je důležitým zájmem podnikû v zimě.
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průmysloVÁ Vrata

Světlá výška otvoru: od 2m do 8m
Světlá šířka otvoru: od 2m do 7m, pokud zvolíte vertikální 
 kování – do 8m 
Výška překladu:  minimum 150 mm
hloubka místnosti: výška vratového křídla + 500 mm
Rozměr od hrany 
otvoru ke zdi:  minimum 140 mm

Technické parametry

Tepelná vodivost 0.38 m2  x  r / W

Tlumení hluku 24 dB

zatížení větrem třída 5 ( 200 km/hod. )

Vodotěsnost třída 1 ( tlak vody 30 pa )

hmotnost 17 kg/m2

PRŮMYSLOVÁ VRATA iSd01

Sekční vrata + vchodové dveře

Sekční vrata s integrovanými dveřmi + vchodové 
dveře

Sekční vrata s okny + vchodové dveře

VeRze PRŮMYSLOVých  VRAT  
iSd01

okna mohou být vyříznuta a vložena 
do průmyslových vrat doorhan s izolací 
proti promrzání a tepelným ztrátám 
okolo oken.

OknA

Barva lemování černá, rozměr – 635x330 mm, 607x202 
mm.

Barva lemování stříbrná, 
průměr 360 mm.
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průmysloVÁ Vrata isd01

SPOLehLiVÉ řešenÍ

konstrukční prvek sendvičového panelu doorhan je charakterizován 
přerušeným tepelným mostem. 

přední a zadní plech panelů doorhan není spojen (nedotýká se jeden 
druhého). 

díky této skutečnosti, zde nedochází k promrzání sendvičových panelů, což 
přináší vysoké úspory za vytápění. 

sendvičové panely doorhan mohou být lakovány do jakékoli barvy dle 
stupnice ral.  

mohou být vyrobeny s různými povrchy : stucco, imitace dřeva, drážky apod. 

40 мм
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průmysloVÁ Vrata

pěnový polyuretan, moderní, trvanlivý, vlhkost 
neabsorbující izolant, je používán jako výplň v 
panelech doorhan. 

tloušťka panelu - 40mm, což je optimální pro 
využití ve všech klimatických podmínkách. 

další konstrukční prvek – ocelová výztuha pod 
závěsy, která poskytuje zvýšenou pevnost pantům a 
celkové posílení tuhosti a odolnosti proti vloupání.

lze vybrat libovolnou barvu panelů podle 
mezinárodního ral v zorníku. Barvy mohou být 
zkreslené. používejte prosím vzorkovník ral. 

ral 9003 bílá ral 8014 hnědá ral 5005 modrá ral 6005 zelená  ral 3005 vínová ral 9006 stříbrná ral 1000 krémová ral 7004 šedá

8 standartních barev

                hladký povrch stucco povrch imitace dřeva 

Typy povrchů

     TYPY PAneLŮ 

standartní drážky hladký s centrální 
drážkou

mikrodrážky s 
centrálním prolisem 

mikrodrážky hladký 
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STAndARdnÍ PROSkLenÁ VRATA

Rozměry: 
šířka:   2000 – 6000 mm
Výška:  2000 – 8000 mm
Výška překladu:  minimum 150 mm
Rozměr od hrany otvoru ke zdi:  minimum 140 mm

Rozměry vchodových dveří:
šířka:   600 – 1500 mm
Výška:  1100 -2500 mm
Rozměr zasklení:  šířka maximum 3200 mm
                                       výška: 370 – 650 mm 

Plně prosklená vrata z hliníkových profilů se svislým členěním

průmysloVÁ plně prosklenÁ Vrata isd02

PLnĚ PROSkLenÁ VRATA Se SViSLýM čLenĚnÍM

04

průmyslová plně prosklená vrata doorhan, jsou jedinečným řešením pro projekty, kde je 
požadováno vidět z vnitřního do venkovního prostoru. průmyslová plně prosklená vrata doorhan 
jsou moderním designovým řešením. pokud je potřeba zajistit zvýšenou propustnost světla, využijte 
plně prosklená vrata doorhan. 

díky jejich speciální konstrukci průmyslová plně prosklená vrata doorhan šetří teplo a chrání před 
mrazem. jsou odolné proti korozi a chrání jejich atraktivní vzhled po dlouhou dobu. panoramatické 
vratové křídlo lze kombinovat se sendvičovým panelem. to umožňuje zvýšení tepelně izolačních 
vlastností vrat. kromě bezkonkurenční funkční spolehlivosti vrata doorhan jsou ideálním řešením 
pro společnosti, kde je nutné zajistit velkou úsporu energie. doorhan nabízí panoramatická 
průmyslová vrata z panelů s hliníkovým profilem „t- most‘‘. ,,t-most‘‘ je systém hliníkových profilů s 
tepelnou vložkou, která je vyrobena z vysoce pevnostního materiálu – polyamidů. 

aplikace daného systému umožňuje plnou ochranu skel proti zamrznutí dveří a zároveň sníží 
náklady na vytápění. 

sekční plně prosklená vrata doorhan je možné vybavit integrovanými dveřmi, což Vám umožní 
dostat se do místnosti, i když jsou vrata zavřená. Vzhledem k uzavíracímu systému a způsobu osazení 
integrovaných dveří, vrata neztrácejí tepelně izolační vlastnosti.

Plně prosklená vrata + vchodové dveře 

Plně prosklená vrata s integrovanými 
dveřmi + vchodové dveře

PLnĚ PROSkLenÁ VRATA
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PLnĚ PROSkLenÁ VRATA

Rozměry:
šířka: 2000 – 6000 mm, Výška: 2000 – 8000 mm
Výška překladu:  minimum 150 mm
Rozměr od hrany otvoru ke zdi: minimum 140 mm

Rozměry vchodových dveří:
šířka:  600 – 1500 mm, Výška:  1100 – 2500 mm
Rozměr zasklení:  výška:  370 – 650 mm
                               šířka:  maximum 3020 mm

Rozměry:
šířka:   2000 – 6000 mm
Výška:  2000 – 8000 mm
Výška překladu:  minimum 150 mm
Rozměr od hrany otvoru ke zdi:  minimum 140 mm

Rozměry vchodových dveří :
šířka:  600 – 1500 mm, Výška:  100 – 2500 mm
Rozměry zasklení:  výška: 370 – 700 mm, šířka : maximum 3020 
mm, ( v případě vertikálního kování 4500 – 6000 mm, šíře prosklení 
maximum 900 mm).

Vratové křídlo tvoří plně prosklené panely z hliníkových profilů.

Vratové křídlo s plným prosklení z hliníkových profilů.

Панорамные панели из алюминиевых профилей с остеклением составляют полотно ворот

průmysloVÁ Vrata

kOMbinOVAnÁ PROSkLenÁ VRATA

kOMbinOVAnÁ PLnĚ PROSkLenÁ VRATA

Plně prosklená vrata ( do 3000 mm ) + vchodové 
dveře

Plně prosklená vrata se svislým sloupkem ( 3000 – 
6000 mm) + vchodové dveře

částečně prosklená vrata s integrovanými dveřmi

částečně prosklená vrata 
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průmysloVÁ plně prosklenÁ Vrata isd02

panely pro plně prosklená sekční vrata doorhan tvoří speciální hliníkové 
sekce a prosklení, materiály odolné vůči mechanickým vlivům – polykarbonát, 
nebo nárazuvzdorný polykarbonát. tyto materiály mají vysokou odolnost 
proti nárazu a také mají speciální povrchovou úpravu. speciální konstrukce 
z hliníkových dílů, která je používána v průhledových panelech, zajišťují 
vysokou spolehlivost a pevnost konstrukce. pro zvýšení tepelně izolačních 
vlastností vrat, doorhan doporučuje kombinovat průhledové a sendvičové 
panely.
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průmysloVÁ Vrata

Polykarbonát, 
nárazuvzdorný 
polykarbonát

hliníková sekce

Polykarbonát, 
nárazuvzdorný karbonát

hliníkové sekce

T-most systém 

T-most systém 

Technical parameters

zatížení větrem třída 5 ( 200 km/h )

Vodotěsnost třída 1 ( tlak vody 30 pa )

Váha vratového křídla 17 kg/m2

Technical parameters

zatížení větrem třída 5 ( 200 km/h )

Vodotěsnost 1třída 1 ( tlak vody 30 pa )

Váha vratového křídla 17 kg/m2

PLnĚ PROSkLenÉ PAneLY S hLinÍkOVýM SYSTÉMeM ,, T-MOST‘‘

PLnĚ PROSkLený PAneL

ral 9003
bílá

ral 9003
bílá

ral 1000
krémová

ral 1000
krémová

ral 8014 
hnědá

ral 8014 
hnědá

ral 7004
šedá

ral 7004
šedá

ral 5005
modrá

ral 5005
modrá

ral 6005
zelená

ral 6005
zelená

ral 3005
vínová

ral 3005
vínová

ral 9006
stříbrná

ral 9006
stříbrná

lze vybrat libovolnou barvu panelů podle mezinárodního ral v zorníku. 
Barvy mohou být zkreslené. používejte prosím vzorkovník ral. 

lze vybrat libovolnou barvu panelů podle mezinárodního ral v zorníku. 
Barvy mohou být zkreslené. používejte prosím vzorkovník ral
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typy Výlní pro plně prosklennÁ Vrata 

nárazuodolný polykarbonát má jedinečné vlastnosti jako je 
lehkost, transparentnost a extrémní odolnost vůči poškození, 
nepříznivým povětrnostním podmínkám (i krupobití) a vyznačuje se 
současně požární odolností. i to je výhodné pro montáž. průsvitné 
panely z odolného polykarbonátu jsou 200x odolnější než sklo. síla 
porykarbonátové desky je stálá za všech povětrnostních podmínek 
v rozmezí teplot od -400°c do +1200°c. kromě toho tyto panely mají 
větší propustnost světla až 91% a nemění své vlastnosti i pokud by 
byla vystavena přímému slunečnímu záření na dlouhou dobu. 

Plexisklo se používá pro plné prosklení; má několik výhod:• 
• vysoká optická transparentnost
• nízká hmotnost
• odolnost proti povětrnostním vlivům

komůrkový makrolon se  používá pro výrobu organického dvojskla s průhlednými 
panely. základem je extrudovaná akrylátová deska, která má bezkonkurenční odolnost proti 
povětrnostním podmínkám a vyznačuje se vysokou transparentností (92% propustnost světla). 
Vzhledem k vnitřním lamelám mají panely zvýšenou pevnost. jsou 3 typy komůrkového 
makrolonu s různými stupni průhlednosti, různých rozměrů vnitřních komor, různého barevného 
odstínu. 

bOhATý VýbĚR, OPTiMÁLnÍ řešenÍ

nárazuodolný polykarbonát

plexisklo

komůrkový makrolon

Technické parametry

Síla zasklení 22 mm

Výška panelu se počítá na základě 
výšky otvoru

maximální hodnota - 650 mm 
minimální hodnota - 370 mm

Maximální šířka vratového otvoru bez příčky 3 190 mm

Maximální šířka vratového otvoru s příčkou 6 000 mm

Maximální výška panelové sekce    8 000 mm

Technické parametry

Síla zasklení 22 mm

Výška panelu se počítá na základě výšky otvoru  maximální hodnota - 650 mm 
minimální hodnota - 370 mm

Maximální šířka vratového otvoru bez příčky 900 mm

Maximální šířka vratového otvoru s příčkou 6 000 mm

Maximální výška panelové sekce   8 000 mm
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průmysloVÁ Vrata

kompozitní panel se skládá ze dvou hliníkových desek s náplní z 
pěnového polyuretanu mezi nimi.

kompozitní panel

Technické parametry

Tloušťka dvojskla vyrobeného z polykarbonátu 16 mm

Akustický absorpční faktor 22 dB

Výška panelu se počítá na základě 
výšky vrat 

maximální hodnota - 650 mm 
minimální hodnota - 370 mm

Maximální šířka vratového otvoru bez příčky 3 190 mm

Maximální šířka vratového otvoru s příčkou 6 000 mm

Maximální výška panelové sekce  8 000 mm

ReSiST 00721 ReSiST W1621

 resist  má dvojitou 
vrstvu průsvitné tepelně-
izolační žebrované desky, která 
má vysokou odolnost proti 
povětrnostním vlivům. tento 
materiál se používá pro zasklení, 
kdy je požadována výjimečná 
pevnost v kombinaci s lehkostí. 
jsou zde dvě možnosti resist 
W1621 – má světelnou vodivost 
až 74% a světelnou propustnost 
a resist 00721 světelnou 
propustnost až 85%. 

heatstop  je dvojitá 
vrstva žebrovaných plátů, 
odrážející infračervené záření. 
je vyroben z modifikovaného 
polymetylmetakrylátu (pmma). 
povlak je rovnoměrně integrován 
do listu svazku na tomto 
žebrování. heatstop má vysokou 
houževnatost ve srovnání s 
běžnými organickými skly. tento 
materiál má anti-drop vrstvu, která 
tvoří speciální ochranou vrstvu. 

alltop  tvoří dvojitá vrstva 
žebrovaných plátů s velkými 
mezerami mezi sebou (64mm). 
alltop má anti-drop vrstvu z 
obou stran a také uvnitř buněk. 
Vzhledem k tomu se zvyšuje 
průsvitnost o 91%, kondenzát 
na vnějším a vnitřním povrchu 
zůstává prakticky neviditelný.  
tento materiál přispívá ke zvýšení 
úspor energieconservation.

ALLTOP heATSTOP ReSiST
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typy a rozměry koVÁní

VARiAnTY řešenÍ A FunkčnOST

b1 b2
d

B
h

h

rozměry
н - výška otvoru (vzdálenost od podlahy k otevření nahoře) 2-8m; 
В - šířka otvoru 2-7m, při vertikálním zdvihu až 8m;
h - nadpraží – min 150mm (různé typy drah jsou používány na hodnotě překladu); 
b1 and b2 - vzdálenosti od hrany otvoru na boční stěně interiéru má být nejméně 130mm; 
d - hloubka garáže (více než h+500mm)

standardní kování snížené kování 
s pružinami 
v nadpřeží

snížené kování s 
pružinami vzadu a 
zadním navíječem

standardní 
šikmé kování

Vysoké kování s 
pružinami 
v nadpřeží

zvýšené šikmé 
kování

zvýšené kování

šikmé kování s 
nízkou úrovní osy

Vertikální 
kování

Vertikální 
kování s 
pružinami u 
překladu

Vysoké kování s 
dvojitým ohybem

PRŮMYSLOVÁ SekčnÍ VRATA 
iSd01, iSd02
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zÁkladní komponenty
pružinový mechanismus je určen až pro • 
25000cyklů
Bezpečnostní zařízení pružin • 
Gumová zarážka• 
madlo - klika• 
technická dokumentace• 

moŽnosti
pružinový mechanismus je určen pro 50 000 , • 
75 000, 100 000 cyklů. 
okna dvou typů• 
lineární dveře se zavíráním• 
Bezpečnostní zařízení proti přetržení lana• 
zámek• 
příslušenství• 
ruční řetězové ovládání• 
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RYchLOST, POhYbLiVOST A bezPečnOST

Quick Fix systém doorhan je inovační řešení umožňující 4x zrychlit 
instalaci ve srovnání s stejným zařízením nabízeném na trhu. 

Quick Fix systém zahrnuje:
• Konzoli tvaru U
• speciální zdvihový mechanismus
• nové bezpečnostní zařízení
• osmihranná hřídel (podstatně menší průhyb hřídele oproti   

                 trubkovým hřídelím a není nutná střední fixace)
• pružinové příslušenství s rychlou fixací na konci
• hřídel je upevněna na držáku
ochrana proti poškození lana

V případě poruchy lana ochranný mechanismus zastaví pohyb vrat. 
pokud je lano nefunkční (pokud jsou vrata zvednuta bez povolení) je 
zablokován panel. V důsledku toho je zabráněno pádu vrat nebo jejich 
nežádoucímu vytažení. 

 speciální inovované plastové kryty 
chrání prsty proti zranění v prostoru 
mezi kladkami a dráhou. 

mechanismus je vybaven ochranným pouzdrem a je 
připevněn na spodní držák na panelu. 

TORznÍ MechAniSMuS S Quick Fix SYSTÉMeM

P
A

T E N T E
D

Bezpečnostní prVky a desiGn
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průmysloVÁ Vrata

design sekčních vrat

9
10
11
12
13

14

15

16

17

18

19
20

21

22

1
2
3
4

5

6

7

8

hřídel1. 
navíjecí buben2. 
držák3. 
al profil4. 
vodorovná dráha5. 
boční držák s rolnou6. 
dráha7. 
napínací mechanismus s Quick Fix systémem8. 
pružinové zabezpečení9. 
systém pro upevnění do stropu10. 
držák elektrického řízení11. 
zarážka12. 

těsnění13. 
závěsy14. 
panely15. 
zámek16. 
boční kryt17. 
madlo18. 
zařízení zabezpečující lano19. 
al profil20. 
těsnění21. 

nový větší vertikální úhel umožňuje instalovat vrata pohodlně vzhledem k 
otevření při zachování vzduchotěsných vlastností. 
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Vnější hranice

externí těsnění podporuje maximální • 
kontakt povrchu vratového křídla proti 
povětrnostním vlivům. Vzduchová 
komora mezi těsněními podporuje 
lepší těsnost, chránící před průnikem 
studeného vzduchu do místnosti. 

08

nové boční těsnění pro garážová vrata

Vnější těsnící hranice

speciálně vyvinuté mrazuvzdorné • 
těsnění v bočním vedení zabraňuje 
přimrzání vratového křídla.

Mrazuvzdorné těsnění

tepelné Úspory systémů
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Spodní tepluvzdorný profil

Absence tepelného mostu

instalace spodního profilu na vratech • 
užívající technologii t-most umožňuje 
vyhnout se únikům tepla z místnosti. 

T-most system

energoflex 

přední a zadní ocelové plechy v • 
panelech doorhan nejsou navzájem 
propojeny, čímž se zamezí vzniku 
tepelného mostu. 
nehydroskopický energoflex je • 
použit v panelových spojeních, které 
poskytují spolehlivé utěsnění vrat. 

Absence 
tepelného 
mostu

T-most system

-20

-30

-25

-1

-6

-8
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oVlÁdÁní a příslušenstVí

Automatizované systémy tvoří z vrat mod-
erní high-tech produkt, který usnadňuje jejich 
otevírání a zavírání.

doorhan průmyslový pohon je ideálním řešením 
pro průmyslová vrata všech typů. elektrické pohony  
model shaft 30/45/120 jsou pohony hřídelového 
typu s převodovkou v olejové lázni. 

tato technologie výrazně zvyšuje životnost 
pohonu a umožňuje ho používat intenzivněji. 

pohon sestává z elektromotoru a mechanického 
zařízení a má vestavěnou řídící jednotku. ovládací 
panel je připojen k řídící jednotce. pokud je zařízení 
bez elektrické energie, manuální nouzové ovládání 
umožňuje otevřít nebo zavřít vrata pomocí řetězu. 

semafory se používají jako signalizační prostředky 
pro provoz. jejich kryt je vyroben z vysoce odolného 
plastu.

POhOdLÍ

dOORhAn PRŮMYSLOVý POhOn

SeMAFORY
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FOTObuňkY 

TROjTLAčÍTkOVý řÍdÍcÍ PAneL

kLÍčOVý SPÍnAč SWM

dVOuTLAčÍTkOVý řÍdÍcÍ PAneL S 
kLÍčeM

RÁdiOVÁ kódOVÁ 
kLÁVeSnice

rádiové příkazy jsou vydány 
pouze pro naprogramovaný 
přístupový kód. klávesnice se 
snadno instaluje a programuje. je 
navržena pro řízení vrat s elektric-
kým pohonem. 

má stejné vlastnosti jako klíčový 
spínač, ale tento typ je spolehlivý 
proti vandalství. konstrukce spínače 
brání pronikání vlhkosti ze zdiva. 
dvoupolohové řízení umožňuje 
pohodlné ovládání a chrání před 
nedovoleným zneužitím. instalace 
a zapojení je jednoduché. 

umožňuje ruční ovládání 
a chrání před neoprávněným 
zneužitím.

jsou navrženy pro předvídání 
nebezpečných situací, jestliže se cizí 
element dostane do dráhy vrat. V 
případě, že se infrapaprsek přeruší, 
signál putuje do řídící jednotky a ta 
dá pokyn pro zastavení vrat.  

je navržen pro individuální řízení 
pohybu dveří se zvláštním tlačítkem 
pro zastavení. 

kLÍčOVý SPÍnAč 

dovoluje otvírat, zavírat nebo 
zastavovat vrata otočením klíče. 
konec povelu se provede otočením 
klíče do počáteční pozice. klíčový 
spínač má mechanismus, který 
umožňuje odstranit kryt bez použití 
klíče.

dÁLkOVÉ OVLÁdÁnÍ 
dOORhAn TRAnSMiTTeR 4

 doorhan transmitter 4 je 
navržen pro ovládání doorhan 
automatických zařízení nebo 
jiného příslušenství,  které 
obsahuje doorhan radio přijímač. 
jeden ovladač může ovládat 4 vrata 
(závory nebo jiné automatické 
zařízení).

OPTOeLekTROnický 
SenzOR OPTOkiT

optokit obsahuje dva 
infračervené senzory – přijímač a 
vysílač. oba senzory jsou uloženy 
v pryžové liště. když je pryžová 
lišta deformována, je optický pa-
prsek přerušen, signál je předán do 
řídící jednotky, která vyšle signál k 
zastavení vrat.

exTeRnÍ RÁdiOVý PřijÍMAč 

dhre-2 je navržen pro řízení 
automatického řízení systému 
doorhan. spojení s jiným zařízením 
je možné. 
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VchodoVé dVeře a inteGroVané dVeře

jednOduchÉ A eFekTiVnÍ řešenÍ

doorhan protipožární vrata splňují všechny technické 
požadavky, stanovené pro podobné výrobky.

mají všechny výhody sekčních vrat vzhledem ke 
skutečnosti, že jsou vyrobeny z hliníkových profilů a 
sendvičových panelů. 

PROTiPOžÁRnÍ VRATA VSTuPnÍ dVeře

ral 1003

ral 6000

ral 8011

ral 9010

ral 1013

ral 6005

ral 8017

ral 9011

ral 1015

ral 6034

ral 9001

ral 3000

ral 7024

ral 9002

ral 5010

ral 7035

ral 9003

ral 5024

ral 7038

ral 9007

ral 9003
bílá

ral 1000
krémová

ral 8014 
hnědá

ral 7004
šedá

ral5005
modrá

ral 6005
zelená

ral 3005
vínová

ral 9006
stříbrná

na Vaše přání je možné panely lakovat jakoukoliv barvou dle vzorníku ral. Barvy mohou být zkreslené. používejte prosím vzorkovník 
ral. 

Standartní barvy:

hladký povrch stucco imitace dřeva

Typy povrchů:

Typy panelů:

standardně 
žebrovaný 
panel

panel s 
centrální 
drážkou

panel s 
centrálním 
žebrem)

panel s vlnouhladký 
panel
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magnetický bezdotykový sen-
zor otevření je určen pro zamezení 
pohybu vrat, pokud jsou inte-
grované dveře otevřené. pokud 
se dveře otevřou, magnet a čtecí 
zařízení vyšlou signál a řídící jednot-
ka zabrání vratům v pohybu. 

je jedním z nejspolehlivějších 
zařízení pro upevnění dveří v zavřené 
poloze. zástrčka je významnou zábranou 
při snaze o násilné vniknutí. je vyrobena 
z vysoce kvalitní oceli, která zvyšuje její 
spolehlivost. 

je příslušenství, které značně 
usnadňuje průchod dveřmi. připevnění 
zavírače dveří na itegrované dveře se 
provádí v místě pevného ocelového 
zpevnění. 

Všechny doorhan integrované 
dveře jsou vybaveny zámkem a 
klikou. jednoduchý a pěkný tvar 
kliky je nejen vyhovující, ale také 
zajímavý svým designemits design.

madlo je důležitý a nezbytný 
komponent každých vrat. madlo 
pro doorhan průmyslová vrata má 
speciální ergonomický tvar, který je 
ozdobou každých vrat. madla jsou 
vyvinuta tak, že když otvíráte vrata 
manuálně, potřebujete menší sílu. 

šířka: 800 mm 
Výška: 1800/1900 mm
Minimální výška dveřního 
křídla: 2,130 mm
Minimální vzdálenost od hrany otvoru 
k integrovaným dveřím  : 1,000 mm 
(integrované dveře umístěny asymetricky) 
integrované dveře – výška prahu: 75 mm 
(bez lanka).

doorhan rukojeti jsou ergonomické 
a snadno se používají. jsou vyvinuty s 
ohledem na moderní konstrukční řešení. 
nabízíme rukojeti, které budou ideální 
pro dveře všech typů. jsou navrženy tak, 
že jsou odolné proti nízkým teplotám a 
budou sloužit po dlouhou dobu. 

kLikA 

MAdLO 

dVeřnÍ RukOjeť

z Á S T R č k A 
Se zÁMkeM

dVeřnÍ zAVÍRAčSenzOR OTeVřenÍ

ROzMĚRY inTegROVAných VRAT:

je možno vsadit integrované dveře do všech garážových vrat a to ze stejného materiálu jako jsou 
sekční průmyslová vrata iSd01 a iSd02.



další VýroBky 

11

jsou navrženy pro vyrovnání výškového rozdílu mezi 
podlahou ložné plochy kamionu a podlahou skladu. 
použitím těchto systémů se skladové operace (nak-
ládání, vykládání) výrazně zrychlí. mechanické, skládací a 
přenosné mosty jsou jednoduchým řešením. mosty jsou 
určeny pro zajištění přístupu z nájezdové rampy do ka-
mionu. pokud není k dispozici nájezdová rampa u skladu 
a je nezbytné nakládat a skládat zboží. doorhan nabízí 
pohodlné a moderní řešení – mobilní rampy. zařízení je 
možno snadno spouštět ručně nebo elektrohydraulicky 
s bezpečnostním systémem. doorhan nabízí praktické a 
moderní řešení pro zdvihání břemen – nůžkovou plošinu, 
kterou je možné zvednout až do výšky 5m.

nAkLÁdAcÍ MŮSTkY, MObiLnÍ RAMPY, 
nŮžkOVÉ PLOšinY

doorhan nabízí vše, co je vyžadováno pro vybavení skladů a dalších průmyslových zařízení. doorhan 
vybavení (mechanické a eleketrohydraulické příslušenství) značně zlepší logistickou efektivitu a také usnadní 
manipulaci s produkty a tím i čas. 

nAkLÁdAcÍ MŮSTek

SkLOPný MŮSTek

MObiLnÍ RAMPY

VSTuPnÍ dVeře

PROTiPRŮVAnOVÉ PÁSY

SekčnÍ VRATA

nŮžkOVÁ PLOšinA

PLAchTOVÉ
TĚSnÍcÍ LÍMce

PROTiPOžÁRnÍ dVeře TechnickÉ dVeře

TĚSnÍcÍ LÍMce

doorhan vyrábí různé modely 
těsnících límců pro rampy pro ry-
chlou a bezpečnou překládku zboží. 
těsnící límec utěsní prostor mezi 
skladem, dveřním otvorem a voz-
idlem a zabezpečí volný přechod 
mezi nimi. Vzhledem k těsnění - 
prach, vítr, déšť nepronikne dovnitř 
skladového prostoru. nedochází 
k průvanu, čímž je udržováno sta-
bilní teplotní klima uvnitř skladu. 
doorhan produkuje límce pro různé 
typy kamionů.
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RYchLObĚžnÁ VRATA
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zAVAdĚče

PředSAzenÉ kOMORY

zÁVORA

VSTuPnÍ dVeře

doorhan nabízí různé vstupní 
dveře:

• protipožární dveře – mají 
zvýšenou odolnost proti působení 
žáru při požáru;

• multifunkční technické 
dveře – mají celou řadu charakter-
istik, které umožňují jejich použití 
v průmyslovch a obchodních pro-
storech;

• DoorHan hliníkové po-
suvné a rolovací dveře jsou vy-
robeny z aluminiových profilů a 
sendvičových panelů. 

RYchLObĚžnÁ VRATA

doorhan rychloběžná vrata 
jsou navržena pro oddělení skladu 
a dalšího prostoru. prostor chrání 
před vlhkostí, snižují tepelné ztráty, 
eliminují průvan a stabilizují teplo-
tu a vlhkost oddělených prostorů. 

zÁVORY

doorhan závory mají zvýšenou 
trvanlivost vzhledem k jejich kon-
strukci. instalováním automatick-
ých závor je možno řídit dopravu 
do vyhrazených prostorů, podpo-
rují požadovanou bezpečnostní 
úroveň řízení průjezdu vozů. 
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