
Doporučené parametry a nákresy rozmístění 
prosklených otvorů ve vratech a větracích mřížekSRD-S, SRD-C a SIDSRD-S, SRD-C a SID

Při určování maximálního počtu oken umístěných v jednom panelu je třeba vycházet z následující tabulky:

Parametry umístění oken z polykarbonátu na ploše vrat

Šířka vrat (mm) od 2050 od 2950 od 3850 od 4750 od 5650 od 6550

Maximální počet oken 2 3 4 5 6 7

Sekční garážová a průmyslová vrata, okna, větrání

• Do spodních a horních panelů se okna zpravidla neinstalují. Umístění prosklených otvorů do těchto panelů je konzultováno s jednot-
livými zákazníky individuálně a realizuje se pouze v případě, že je technicky proveditelné.
• Pokud je zámek s rozporkou umístěn na druhém panelu odspodu, pak se do tohoto panelu okna neumisťují.
• Okna se obvykle umísťují symetricky k vertikální ose vratového křídla. Nestandardní umístění oken je třeba konzultovat s jednotlivými 
zákazníky individuálně.

U vrat širších více než 5 metrů s vestavěnými dveřmi se do panelu, nacházejícího se těsně nad dveřmi, okna 
neumisťují!!!

Omezení vztahující se k umístění oken

Základní varianty rozmístění oken ve vratech 

A minimální

C minimální

C minimální

D minimální
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Varianty prosklení a větracích mřížek

Parametry oken a větracích mřížek

Druh Artikl Rozměr Popis

Okno W085 609 × 203 mm

Okno W095 665 × 345 mm

Okno W046 637 × 334 mm

Dekorativní okno W040WH 486 × 324 mm Bílá barva

Dekorativní okno W040BR 486 × 324 mm Hnědá barva

Dekorativní plastová vložka - kříž DIC0108WH Bílá barva

Dekorativní plastová vložka - kříž DIC0108BR Hnědá barva

Vložka Sluneční paprsky DIS0107WH Bílá barva, sada 3 ks

Vložka Sluneční paprsky DIS0107BR Hnědá barva, sada 3 ks

Větrací mřížka MV350s-W 368 × 130 mm Bílá barva

Větrací mřížka MV350s-B 368 × 130 mm Černá barva

Větrací mřížka - stavitelná MV350Rs-W 368 × 130 mm Bílá barva

Větrací mřížka - stavitelná MV350R s-B 368 × 130 mm Černá barva

• Okna jsou vyrobena ze světlopropustného polykarbonátu 
nebo akrylu. Ten je odolný vůči nárazu a při rozbití nevytvá-
ří ostré střepy.  Má 85% propustnost světla.

• Hermetická dvojitá akrylová vložka zamezuje orosení 
oken zevnitř a zvětšuje tepelné vlastnosti vrat.

• Rámeček oken se instaluje pomocí šroubů, což zjedno-
duší výměnu oken v případě jejich poškození.

• Aby rámečky oken ladily s designem sekcí vrat, dodává-
me je v provedení Stucco.

• Kromě jednoduchých oken, nabízíme dekorativní okna ve 
tvaru kříže nebo slunečních paprsků.

• Rám okna je možno objednat v barvě hnědé nebo bílé.

• Větrací mřížky umož-
ňují cirkulaci vzduchu v 
prostoruh.

• V barvě bílé a černé.

W095 665 × 345 mm

W046 637 × 334 mm

W085 609 × 203 mm

Jednoduchá okna

Dekorativní okna

Sluneční paprsky

Větrací mřížky

Jednoduchá montáž dekorativního prvku.


