SEKČNÍ GARÁŽOVÁ A PRŮMYSLOVÁ VRATA JIMI TORE

SOUČÁST VAŠEHO DOMU

Není náhoda, že ﬁrma JIMI TORE s.r.o. sídlí ve městě Kroměříži, jehož barokní skvosty jsou zařazeny do světového kulturního
dědictví UNESCO. Navázání na tradici kvalitní architektury lze spatřovat i ve výrobě sekčních garážových a průmyslových vrat,
které tvoří nepřehlédnutelný a harmonický doplněk každého rodinného domu i průmyslové budovy. Přidáme-li navíc výhody
moderních materiálů a soﬁstikovaných technických řešení, je výsledkem kvalitní výrobek, v němž dochází ke spojení vysoké
estetické a užitné hodnoty. A přesně takové výrobky ﬁrma JIMI TORE s.r.o. už léta dodává.
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Základní snahou týmu odborníků výrobního provozu je nabídnout přímým odběratelům a montážním ﬁrmám takový sortiment produktů, který svými kvalitami vytvoří harmonický celek s každou stavbou, ať už je řešená v jakémkoliv architektonickém stylu.
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Všechny vyráběné a dodávané komponenty nezbytné k montáži vrat plní
nejen estetickou funkci, ale díky své kvalitě zajišťují dlouhodobou garantovanou odolnost i funkčnost a stávají se součástí bezpečného soukromí
a komfortu vybavení domu nebo komerčního objektu.
Nabídka sekčních garážových a průmyslových vrat JIMI TORE uspokojí
zákazníka se standardními požadavky i uživatele se speciálními nároky.
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Všechny výrobky ﬁrmy a dodávané doplňky od renomovaných výrobců jsou
podrobeny soﬁstikované projekční přípravě v duchu posledních trendů.
Moderní technologie použité při zpracování jednotlivých komponentů vrat
jsou zhodnoceny kvalitním dílenským zpracováním v moderním provozu.

Garážová vrata vyrábíme z kvalitních sekcí
uznávaných evropských výrobců. Vysoká
kvalita zpracování ocelového plechu oboustranně žárově zinkovaného o síle 0,5 mm
je doplněna povrchovou úpravou práškovou

Celý řetezec výroby je doplněn šetrným transportem až do montážní ﬁrmy.

polyesterovou barvou RAL 9010. Spolehli-

sofistikovaný produkt s garancí
PRŮŘEZ SEKCÍ
- polyesterový lak
- základní nátěr
- galvanické zušlechtění
- vysokopevnostní ocel
- galvanické zušlechtění
- základní reaktivní nátěr
- PUR pěna bez freonů

vá izolační schopnost je
zajištěna výplní polyure-

tanovou pěnou o síle 40 mm. Návaznost
jednotlivých sekcí je řešena speciálním
bezpečnostním zámkem, který zabraňuje
nechtěnému sevření prstů mezi sekcemi
(výjimku tvoří sekce s povrchem STUCCO).
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Garážová vrata
design, spolehlivost, bezpečí
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Pravidelná síť vylisovaných obdélníků
vytváří dojem velmi pevných a masivních
vrat, které spolehlivě chrání vše, co je
ukryto za nimi. A nejde jen o dojem, protože bezpečnostní pasivní prvky skutečně
chrání vrata proti nežádoucím atakům.

Garážová vrata / kazeta

Solidní vzhled vrat, který nabízí sekce v designu kazeta, je důvodem, proč se tento typ
stal široce oblíbeným řešením u mnoha uživatelů. Nezanedbatelnou výhodou je i snad-

vaše nová garáž - váš solidní hrad

ná aplikace dekorativního prosklení.
Proﬁl kazety je vhodný nejen v základním bílém odstínu, ale i ve vhodné

barevné kombinaci k fasádě domu. Nejvíce
mu však sluší povrchová úprava imitace dřeva, která zvýrazní robustní vzhled.
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Uklidňující pravidelné vodorovné linie designu lamela jsou vhodné pro všechny typy
domů, protože jednoduchý tvar moderní
architektury podtrhnou, zatímco členitější
strukturu stavby vizuálně sjednocují.

Pokud architekt použije dřevěný obklad fasády, jako oblíbený dekorativní prvek, tak volba

Garážová vrata / Lamel a

sekcí v designu lamela je vhodnou volbou,
obzvláště v imitaci dřeva, což lze ještě více
zvýraznit povrchovou strukturou
woodgrain. Ale i základní či jiný

populární vzhled, který nes t á r n e

vhodný barevný odstín použitý na
tento typ panelu zajistí, spolehlivý výsledek
s dlouholetou užitnou hodnotou.
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Garážová vrata sestavená ze sekcí
s populární středovou drážkou si našla uplatnění u všech uživatelů, kteří chtějí zdůraznit
bytelné a řemeslně dokonale vypracované
doplňky domu. A nejedná se jen o vizáž,
připočteme-li všechny důmyslné technické
detaily, které zajišťují komfort obsluhy
a bezpečnost provozu.

Garážová vrata / Středová drážka
Design středová drážka není jen označením tvaru proﬁlu sekce, ale napovídá,
že se jedná o zlatou střední cestu mezi
sekcemi s bohatším proﬁlováním a sekcemi jednodušších dezénů. Právě
tato vlastnost je zřejmě důvo-

elegantní a nadčasový design

dem, proč je středová drážka tak
oblíbenou variantou u mnohých zákazníků,
kteří kladou důraz na osvědčená řešení
a jednoduchou údržbu.
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Jednoduchá řešení bývají nejúčinnější
a jsou nadčasová, protože je už není možno zjednodušovat.
Le Corbusier

Rovný panel je vyhledáván vyznavači architektonické-

Garážová vrata / Rovný panel

ho minimalismu. Zde platí pravidlo „méně znamená
více“. Praktické výhody jednoduchého řešení, jako je
snadná údržba, možnost osazení nejrůznějších tvarů

univerzální řešení pro každého

okének, aplikace dekorativních nerezových prvků

a samozřejmě bohatá nabídka imitací dřeva včetně
možnosti barevné úpravy vrat vytváří harmonicky vyvážený design domu.
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Jemné prolisy panelu V proﬁl nabízí
neotřelou povrchovou strukturu,
která zaujme technicistní minimalistickou krásou. Prolisy o šíři 16 mm
vytvářejí uhrančivý efekt lomu světla, který je zcela odlišný od vizáže
běžných garážových vrat.

Nová generace garážových sekcí V proﬁl vychází vstříc uživatelům, kteří se chtějí odli-

Garážová vrata / v profil

šit neotřelým designem vrat, které výborně
ladí s architekturou v jednoduchém funkcionalistickém stylu. Magického high-tech dojmu je dosahováno už ve standardním stříbrném provedení,

harmonie technologie a modernosti

ale vhodná volba odstínu ze
široké nabídky vzorníků barev RAL a PANTONE, je schopna celkový dojem ještě
umocnit.
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Winchester 49240

Grau 715505-167

Cherry Amaretto CC F426-2043

Streifen Douglasie 3152008-167

Sapeli 2065021-167

Oregon IV 1192001-167

Eiche Dunkel 2052089-167

Antrazitgrau 701605-167

Nussbaum 2178007-167

Golden Oak 2178001-167

Bergkiefer 3069041-167

Každý dům je originální dílo, které je výsledkem tvůrčí činnosti investora,
architekta a projektanta, jež rozhodují o jeho vizuálním stylu a zakomponování realizace do konkrétního prostředí. Důležitou součástí každé stavby je barevné řešení exteriéru, kde často velmi výraznou plochu tvoří garážová vrata, která je nutno sladit s barevností fasády, oken dveří a dalších komponentů. Těmto požadavkům vycházíme maximálně vstříc takřka
neomezenou škálou barevných odstínů panelů, které provádíme kvalitními nátěrovými hmotami STANDOX. Ty zajišťují dlouhodobou stálobarevnost a mechanickou odolnost. Další možností je nabídka fóliových dekorů
s imitací dřeva odolných proti UV záření od osvědčených výrobců RENOLIT,
HORNSCHUCH a COVA.

Garážová vrata / imitace, barvy
- Základní bílé provedení (RAL 9010)
- Barevné provedení (dle vzorníku RAL, PANTONE, NCSI)
- Imitace dřeva (zlatý dub, tmavý dub, mahagon)

Soft Cherry 3214009-195
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Pohony a ovládání
Pro montážní komplety vrat JIMI TORE jsou k dispozici osvědčené značkové
pohony MARANTEC COMFORT, které vynikají spolehlivostí, tichým chodem,
jednoduchou montáží a komfortem ovládání. Jejich velkou předností je
schopnost měkkého startu i zastavení chodu vrat, což je velmi důležité pro
tichý provoz. Samozřejmostí je patentovaná automatika okamžitého vypínání, dosednou-li vrata na sebenepatrnější nenadálou překážku. Soﬁstikované programování menu dálkového ovládání je oblíbené pro jednoduchou
funkci všech nabízených pohonných systémů. V případě nouze je zajištěna
možnost ručního otevření s bezpečnostní pojistkou proti nežádoucímu přístupu zvenčí při výpadku elektrické energie.
Pohony s moderním designem nabízíme se třemi druhy vodících kolejnic
osazených řetězem (SK), kuličkou (ST) nebo nylonovým řemenem (SZ).

Garážová vrata / pohony a ovladače
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Doplňkové dekory
Důležitým prvkem estetického působení stavby je volba doplňkových materiálů
exteriéru. Pro náročné zákazníky, kteří
kladou důraz na každý detail realizace
jsou k dispozici nejen různé struktury
povrchu sekcí, ale také nejrůznější nadstandardní doplňky vrat, kde kromě okének, madel, větracích mřížek nabízíme
designové dekorativní aplikace z nerezu, které z běžných vrat vytváří osobitý
a originální výrobek podle vašich představ.

Prosklení sekcí a další doplňky
Kreativní zákazníci rádi využívají různé dekorativní prvky ve snaze ozvláštnit standardní výrobky.
Tomuto segmentu uživatelů dodáváme mimo jiné
i prosklení sekcí dekoračními okny, které navíc plní
funkci prosvětlení prostoru garáže.
Akrylátové sklo splňuje požadavky bezpečnosti
a zachovává tepelně izolační vlastnosti sekcí.

Garážová vrata / doplňky a dekory
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Bezpečnostní prvky
Kvalitní materiály, povrchová úprava, perfektní dílenské
zpracování a precizní montáž dávají záruku bezchybnému fungování garážových vrat.
Nezanedbatelnou součástí řešení jsou integrované prvky
pasivní a aktivní bezpečnosti, jimž konstruktéři věnovali
vysokou pozornost. Speciální tvar zámku sekcí a zapouzdření pohyblivých prvků zamezuje nechtěnému sevření
prstů. Automatika hlídá zastavení vrat ve stabilní poloze,
narazí-li na nečekanou překážku, podobně jako nedovolí
násilnému vniknutí nepovolané osoby a to ani pomocí jiného ovladače pohonu.
Kování
Všechny montážní komponenty jsou řešeny tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky
na estetickou a funkčí úroveň garážových
vrat. Izolační vlastnosti zabezpečují gumové proﬁly integrované do hliníkového
proﬁlu na horní a spodní sekci. Boční
neprostupnost zajišťují těsnění ﬂexibilně
spojené s nosným proﬁlem svislé dráhy.
Spojení sekcí je provedeno středovými
a stranovými panty, které jsou opatřeny
nylonovými kolečky se zapouzdřenými
kuličkovými ložisky. Torzní pružina z předpjaté galvanizované oceli je standardně
vybavena speciální pojistkou proti přetržení.

Příprava stavby pro montáž vrat
Legenda:
Š – šířka otvoru
V – výška otvoru
N – výška nadpraží min. 70 mm (bez pohonu)
SL – ostění levé min. 100 mm
SP – ostění pravé min. 100 mm
VZ – vzdálenost zásuvky od otvoru
Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:
- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V,
50 Hz, 6 A.
Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata
montují.

Garážová vrata / technické informace
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Příprava stavby pro montáž vrat
Legenda:
Š – šířka otvoru
V – výška otvoru
N – výška nadpraží min. 100 mm (bez pohonu)
SL – ostění levé min. 150 mm
SP – ostění pravé min. 70 mm
VZ – vzdálenost zásuvky od otvoru
Pro montáž vrat je nutno zajistit po konzultaci s dodavatelem:
- hotový začištěný stavební otvor s rovnými stěnami
- dokončenou rovnou podlahu
- přívod elektrické energie do zásuvky 230 V,
50 Hz, 6 A.
Způsob osazení vrat spolu s výběrem vhodného kotvícího materiálu je závislý na typu povrchu, na který se vrata montují.

Neustálý proces inovace vylepšuje nejen technické detaily vrat, ale nabízí i podstatné změny funkce, mezi kte-

Garážová vrata / Stranová sekční, křídlová a vedlejší dveře

ré patří stranové otevírání, což umožňuje montáž moderní technologie do garáží, kde to dříve nebylo možné.
Protipólem těchto inovací je nabídka klasických křídlových vrat, pro zákazníky, kteří dávají přednost jednoduchým a osvědčeným řešením, které nabízí komfort
moderních materiálů a bohaté škály povrchových úprav.
V kompletní nabídce sortimentu nesmí chybět vedlejší
dveře, kde jsou požadovány stejné materiály, izo-

inovativní technické řešení nebo klasika?

lační vlastnosti a povrchové barevné úpravy jako mají
vrata garáže.
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Průmyslová vrata
spolehlivost pro podnikatele
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Pokud musí splňovat garážová vrata mnoho
funčních a estetických podmínek, je oblast
průmyslových vrat několikanásobně náročnější
segment, protože větší rozměry, provozní zátěž,
bezpečnost a další technické požadavky nesmí
nic ubírat z estetické kvality výrobku.

Spektrum podnikatelských aktivit, pro které dodáváme průmyslová vrata, je velmi široké. Od těžkých provozů s důrazem na bezchybnou funkci a odolnost až po komerční objekty, kde je kladen důraz na vizuální

Průmyslová vrata

úroveň vrat, která mohou suplovat třeba i funkci výlohy obchodu, jako
je tomu například u autosalónů nebo značkových servisů a jiných exkluzívních provozů, kde je navíc zvýšené bezpečnostní riziko. Naše výrobky

univerzální řešení pro firmy

tyto rozdílné požadavky splňují.
Průmyslová vrata vyrábíme v ocelovém a hliníkovém provedení s izo-

lační PUR pěnou bez freonů, Sekce mou být plné nebo prosklené popřípadě částečně prosklené a mohou být pojednány ve ﬁremních barvách
dle vzorníků RAL nebo PANTONE.
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Rozdílné funkce průmyslových vrat
kladou značné nároky na všechny
části kompletu včetně doplňků.
Větší rozměry často prosklené vyžadují potřebnou stabilitu a houževnatost konstrukce z odolných
materiálů opatřených spolehlivými
povrchovými úpravami.

Kování vrat musí být velmi variabilní, aby umožňovalo přizpůsobení
vrat jakémukoliv objektu, přičemž nejvíce využívaným řešením je otevírání pod stropem haly.

Průmyslová vrata / doplňky, pohony, ovládání

Automatizace otevírání je zajištěna výkonnými spolehlivými pohony
renomovaných výrobců GFA, BFT, MFZ dodávanými s plně automatizovaným nebo manuálním ovládáním. Bezpodmínečnou bezpečnost

v detailech je dokonalost

častého provozu zajišťují pojistky proti přetržení pružin
a protipádové brzdy, které za-

jišťují okamžité zastavení pohybu vrat. Trendem současné doby je
dovybavení protipádové brzdy speciálním zařízením proti vloupání.

35

Otevírání celých vrat zvyšuje energetickou náročnost výroby.
Ideálním řešením tohoto problému jsou integrované vstupní dveře, které jsou samozřejmě dodávány v barevném odstínu vrat

Technické řešení vrat, typy prosklení, volba materiálů a doplňků včetně povrcho-

P r ů my s l ov á v r a t a / Te c h n i c k é i n f o r m a c e

vých úprav se vždy řídí speciﬁckými požadavky zákazníka, jehož záměru je nutné
podřídit funkci v daném výrobním pro-

pro bezpečný provoz

storu. Díky bohaté nabídce
a zkušenostem pracovníků
ﬁrmy JIMI TORE není pro-

blém uspokojit i ta nejnáročnější zadání
funkční i estetická.
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Jimi Tore s.r.o.
Altýře 3258/1B
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 335 480
Fax: 573 335 481
E-mail: info@jimi-tore.cz
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