Sekcijska vrata GSW 40-L
TECKENTRUP
NAJVEČJA IZBIRA DIZAJNOV GARAŽNIH
V R AT – V E L I K O I Z G L E D O V, P O V R Š I N , B A R V
I N Z A S T E K L I T E V, T U D I Z A I Z J E M N O
Š I R O K A V R ATA

40 mm
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o stabil
izredn izolacijska
o
toplotn

NAPREDKU

ODPIRAMO

VRATA

Sekcijska vrata GSW 40-L
NAJVIŠJA STOPNJA DIZAJNA,
UDOBJA IN TEHNIKE ZA LEP DOM

2

o
z visok
a
j
i
c
i
p
O
zmetm
v
i
m
i
v
i
zmoglj

Program za zahtevne
VELIKA IZBIRA, PRIMERNO
ZA VSAKO OBLIKO HIŠE

CarTeck Sekcijska vrata GSW 40-L
ponujajo največjo raznolikost oblik in
opreme – tudi do izjemnih širin
vrat 5,50 metrov.
• Privlačni videzi
4 moderni reliefi za zanimive
oblikovne različice.
• Elegantne površine
4 stilne strukture: woodgrain,
stucco, mikroprofilirana in gladka.
CarTeck Sekcijska vrata tipa GSW 40-L.

• Velika izbira barv
Številne trendne barve po posebni ceni,
vse RAL-barve ter različni leseni dekorji.
• Lepo oblikovane zasteklitve
Prinašajo v vašo garažo svetlobo in
poudarjajo vašo osebnost.

• Stranska vrata in vrata za osebni
prehod
Za dostop brez odpiranja garažnih vrat.
Primerno za vse izglede, stranska vrata
tudi v 2-krilni izvedbi.

• Energijsko varčna pogonska tehnika

CarTeck Sekcijska vrata, udobno upravljanje z ročnim oddajnikom.

Tudi s hitrim motorjem „Speed“ ali
aku-solarnim modulom za garaže brez

VSEBINA
Program za zahtevne
Prvovrstni material
Zanesljivo delovanje
TÜV atestirana protivlomna zaščita
Maksimalna varnost
Z varčno izrabo prostora
Posodobitev
Izbira dizajna
Zasteklitve
Jeklena dvostenska vrata
Leseni dekorji, odporni na UV žarke
Stranska vrata/Vrata za osebni prehod
Sekcijska vrata tipa GSH/masiven les
Garažna vrata in vrata v enakem dizajnu
Kljuke, zapahi
Pregled tehničnih detajlev
Pogonska tehnika/Oprema
Velikosti vrat/Vgradne dimenzije
Teckentrup kakovostna vrata
Garancija 5 točk

električnega priključka.
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran
Stran

• Obsežen varnostni paket
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Optimalna celotna zaščita s TÜV
atestirano protivlomno zaščito,
elektronsko fotocelico, zaščito
pred vkleščenjem prstov, tehniko
dvojne potezne vzmeti.

Le pri Teckentrupu:
Vsa garažna vrata so standardno pripravljena za Teckentrup
zasilno ključavnico.
Le-ta se nahaja levo zgoraj,
skrita pod Teckentrup logom.
Za več informacij glejte
stran 32.
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Teckentrup
PATENT

Vaša sekcijska vrata
s kakovostjo blagovne znamke
UDOBNA, VARNA IN OSEBNA
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Teckentrup garažna sekcijska vrata

Prvorazredni materiali, natančna

v marsičem postavljajo nova merila;

izdelava in nenehna preverjanja

od velike ponudbe vrat, izvedbe in

kakovosti v okviru certifikata DIN

dizajna površin, preko izjemnih

EN ISO 9001 zagotavljajo največjo

varnostnih rešitev, kot je patentirana

varnost, zanesljivost in dolgo

zaščita proti ukleščenju prstov, do

življenjsko dobo.

inovativnih rešitev in izvedbe vodil,

Tako predstavljajo naša vrata

kot tudi pametnih sestavnih delov

vsakemu investitorju in kupcu kar

pogona.

najbolj racionalno naložbo.

Naši produkti temeljijo na
skoraj 80-letnih izkušnjah in
uspešnem razvojnem delu.
Zaradi naprednega razmišljanja
in stalnega optimiranja je
Teckentrup dolgoročno varen
partner. Naša usposobljena in
pooblaščena podjetja z lastnimi
prodajnimi razstavami vam
ponujajo strokovno svetovanje,
najboljše storitve in strokovno
montažo vaših vrat – tudi
v vaši bližini.
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Prvovrstni material

DOLGOTRAJEN IN ENERGIJSKO VARČEN

Vseskozi vrhunska kakovost
Vaša nova vrata so sestavljena iz jeklenih
dvostenskih sekcij in obdelano površino,

40 mm

izredno stabilna, z debelino 40 mm.
Upoštevajte prednosti pred vrati z enojno
steno in debelino 20 mm.

Obstojno gumijasto tesnilo za
maksimalno tesnjenje pred svetlobo
in zrakom med sekcijami.

Energijsko varčna toplotna
izolacija s trdno PU-peno.
Posebno vpenjanje ustreza
visokim standardom kakovosti
industrijskih vrat.

Visoka upogibna in vzvojna trdnost. Ščiti
pred vlomom, Vaša vrata pa so odporna
proti vetru in vremenskim vplivom.

Robustna površina: preprosto čiščenje.
Končno obdelana površina je izredno
neobčutljiva in lahka za vzdrževanje.

Posebej dolgotrajna
zaradi večplastne
strukture

Toplotnoizolacijski učinek: posebej ugodno za stanovanjske
prostore nad ali poleg garaže.

Lastnosti v skladu z EN 13241-1
Toplotna izolacija
(DIN EN ISO 12428)

Lamela 40 mm:
UD = 0,56 W/m2k
Vratno krilo ali zasteklitev: UD = 0,95 W/m2k
Vgrajena vrata:
UD = 1,48 W/m2k*
*10 m2 površine garažnih vrat brez zasteklitve

Naše tovarniške garancije: glejte stran 39
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Prepustnost med spoji
(DIN EN 12426)

Razred 2

Odpornost na veter
(DIN EN 12424)

Razred 3

Prepustnost za dež
(DIN EN 12425)

Razred 2

Odpornost na ogenj
(DIN EN 4102)

Element vratnega krila iz materiala razr. B2
(normalno gorljivi)
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Zanesljivo delovanje
BLAGODEJNO TIHA –
POPOLNOMA TESNA

Neslišen tek vrat
Stabilna držala tečajnih kolesc in
tečajna kolesca vrat iz posebne
plastike skrbijo za varen, miren tek
vrat, brez bobnenja in ropotanja.
Za več informacij glejte stran 33.
Teckentrup
PATENT

Tesnila na vseh straneh
Obstojna tesnila na prekladi in
na tleh, obeh straneh ter med
sekcijami preprečujejo toplotne
izgube in ščitijo pred vremenskimi
vplivi. Za več informacij glejte
stran 33.

Tesnilo preklade

Stransko tesnilo

Vmesno tesnilo

Talno tesnilo
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Stransko tesnilo

TÜV atestirana
protivlomna zaščita
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P O R O B U S E P O S TAV I J O V S A K E M U V L O M I L C U

S Teckentrup garažnimi vrati ste na

Podrobnosti protivlomne zaščite:

varni strani
Vlomilci želijo priti v hišo na lahek in
predvsem hiter način. Tudi garaže so
priljubljen cilj. Pogosto je tu shranjeno

• Stabilne jeklene sekcije z dvojno
steno
• Robustni jekleni tečaji med

dragoceno blago kot so kolesa, avto-

okvirjem in vratnim krilom ter

mobilska oprema, vrtna orodja in

med sekcijami

ostalo, ali pa obstaja direkten prehod
iz garaže v hišo. Stara vrata tatovom
olajšajo vdiranje v notranjost garaže.
CarTeck Sekcijska vrata iz jekla, ki jih

• Elektronsko nadzorovano
odpiralno varovalo
• Daljinsko krmiljenje, varno pred
manipulacijami

poganja motor, so TÜV atestirana in so
odporna proti takšnim poizkusom
vloma.
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Standardno TÜV-testirana
protivlomna ovira za vsa
sekcijska vrata s CarTeck
pogonom (brez zasteklitve,
brez vrat za osebni prehod),
v skladu s ttz-smernicami
za testiranje.

Maksimalna varnost

na
elica – e
c
o
t
o
f
mi s
nska
Elektro pred nesreča
ito
!
to zašč ko zanesete
lah

ZA CELOTNO DRUŽINO

Maksimalna zaščita z dodatno
fotocelico
Opcijska elektronska fotocelica
nadzoruje tekoča vrata.
Tako lahko npr. pustite, da se
otroci med igro v garaži in pred
njo prosto premikajo.
Pri prekinitvi svetlobnega žarka
fotocelica avtomatično zaustavi
vrata, brez dotika ovire.
Fotocelica je v pogonskem paketu
250.2 „speed“ že vsebovana,
glejte stran 34.

Pri zaprtih vratih sta oddajnik
in prejemnik fotocelice nevidna
in zaščitena pred poškodbami.
Preprosta montaža s sponkami
omogoča tudi naknadno
vgradnjo.
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Integrirana varnostna tehnika

Opcijsko integrirano:

DOVRŠENA TEHNIKA
PREPREČUJE POŠKODBE

Dvojno zavarovano
Pazite na podaljšano garancijo pri
visoko zmogljivih vzmeteh. Glejte
„Garancijo 5 točk“ na strani 39.

Pri Teckentrupu so vse velikosti
vrat opremljene z zaprtim sistemom
večkratnega vzmetenja. Domišljena
tehnika potezne vzmeti in dvojne,
skrite sidrne vrvi na obeh straneh
preprečujejo padec vrat.
Za več informacij glejte stran 33.

Običajne, odkrite gredi torzijske vzmeti
na prekladi potrebujejo veliko prostora
in lahko sčasoma postanejo grde.

Teckentrup sistem večkratnega vzmetenja
varčuje s prostorom in je zaščiten z zaprtim
kanalom vzmeti nad vodilom.

Varna zaščita pred ukleščenjem roke

Visoka varnost upravljanja s patentirano

... in stransko zaščito proti ukleščenju

zaščito proti ukleščenju prstov ...

roke. Za več informacij glejte stran 32/33.
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Konstrukcija z varčno izrabo prostora
ZELO PRIMERNO NAVPIČNO ODPIRANJE

Veliko prostora pred in v garaži
Pri sekcijskih vratih se vratno krilo
odpira navpično navzgor in nazaj pod
strop garaže. Tako pridobite več
prostora v primerjavi z običajnimi
dvižnimi vrati.
Parkiranje neposredno pred vrati ni
problem in tudi notranjost garaže se
zaradi preusmeritve pod kotom 90°
optimalno izkoristi.

Možna širina vrat do 5,50 metrov. Tako je dovolj
prostora tudi za drugi avto.

minimalna višina
preklade: 115 mm
alternativno višje izvedena
različica s preklado v višini
240 mm

Posebej v primeru prenove garaža pogosto nima preklade ali pa je le-ta
zelo majhna. Vodoravna maska preklade je enaka višini preklade in omogoča
montažo tudi v primeru manjkajoče preklade.
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Sproščena vožnja v garažo in iz nje zaradi večje stranske
razdalje. V nasprotju z dvižnimi vrati pri sekcijskih vratih
ni omejitev.

Idealna za posodobitev
S TA R O Z A N O V O – E N E R G I J S K O VA R Č N E J Š A ,
VARNEJŠA, UDOBNEJŠA, LEPŠA
Če so Vaša stara vrata prišla v leta, jih je treba zamenjati z novimi,
modernimi sekcijskimi vrati podjetja Teckentrup. Deset izjemnih
prednosti govori zase. Primerjajte:

Vaša stara garažna vrata
(večinoma dvižna vrata)

Vaša nova garažna sekcijska
vrata GSW 40-L

1.

Z enojno steno

2.

Brez izolacije

Z dvojno steno, izredno stabilna
Toplotno izolirana, energijsko varčna

3.

Glasen, bobneč tek vrat

Tiho odpiranje in zapiranje

4.

Vrata zanihajo navzven

Parkiranje tudi neposredno pred vrati

5.

Vrata zanihajo v notranjost garaže

Veliko prostora v notranjosti garaže

6.

Utesnjena vožnja skozi vrata

Lahka vožnja v in iz garaže

7.

Ročno upravljanje

Udobna avtomatika

8.

Staro, brezbarvno vratno krilo

Privlačen videz

9.

Nevarnost poškodbe

Varno upravljanje

Nezanesljiva pred tatovi

TÜV atestirana protivlomna zaščita

10.

Hitro in cenovno ugodno
zamenjana
Vaša stara garažna vrata je mogoče
brez težav zamenjati z novimi
CarTeck sekcijskimi vrati GSW 40-L.
Naše prenovitvene velikosti so
posebej prilagojene starim garažam.
Naše podjetje hitro in čisto zamenja
vrata v le 1 dnevu in prevzame
strokovno odstranjevanje starih vrat
med odpadke.

Montaža brez težav, tudi pri težkem
vgradnem položaju v špaleto.

Prihranite z našimi prenovitvenimi velikostmi
G

Primerna za stare
garaže

G

Brez dragih posebnih
izdelav
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G

Hitra dostava

G

Preprosta montaža

Širok izbor dizajna – izberite sami
BREZMEJNO OBLIKOVANJE –
SEDAJ TUDI NA SPLETU

Teckentrup sekcijska vrata ustrezajo
vsem oblikam hiš
Oblikujte vaša nova vrata po vaših
osebnih željah. Na izbiro so različni videzi
in površine, od elegantnih do rustikalnih,
z utori ali brez, preko 200 barv ter
lepo oblikovane zasteklitve.

Izkoristite našo posebno storitev
S Teckentrup konfiguratorjem garažnih
vrat lahko vaša nova vrata oblikujete
vnaprej na vašem računalniku. Digitalni
planer že pred vašo odločitvijo omogoča
virtualno izbiro. Če želite nato videti,
kako vaša konfigurirana vrata ustrezajo
vaši lastni hiši, preprosto naložite fotografijo vaše hiše in vgradite izbrana vrata.
Pošljite nam vaše povpraševanje in prejeli
boste osebno ponudbo od Teckentrup
trgovca v vaši bližini.
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Različne površine
USTREZAJO VSAKI OBLIKI HIŠE

Reprezentativni videzi
Barve za vsako okus
Videz površine se z lahkoto uskladi
z lastno obliko hiše. CarTeck sekcijska
vrata GSW 40-L so standardno
dobavljena v zunanji beli barvi
RAL 9016 in notranji sivobeli barvi
RAL 9002. Opcijsko lahko izbirate
tudi med skoraj vsemi RAL in
NCS barvami. Vse površine

3 utori

1 utor

Brez utorov

Kaseta

imajo končno
prevleko.

Številne trend barve so v ponudbi po
ugodni ceni. Vprašajte vašega prodajalca.
Ognjeno rdeča

Privlačne površine
Encijan modra

„woodgrain“
Mah zelena

Smrečno zelena

„stucco“
Antracitno siva

Svetlo siva

Okensko siva

„mikroprofilirana“

Sipino rjava

Kremnato bela

„gladka“

Belo aluminijasta

Sivo aluminijasta

„Leseni dekorji“
TT 703

Zlati hrast

TT 703 – Poseben kovinski efekt:
Barva hematita siv odtenek z delci hematita,
brez visokega leska.

Mahagonij

Temni hrast

Vse prikazane barve lahko odstopajo od originala. Vprašajte vašega prodajalca.
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Oblikovana z zasteklitvijo
IZKORIŠČANJE DNEVNE SVETLOBE

Osebni poudarki
Lepo oblikovani zasteklitveni
elementi lahko še povečajo
privlačnost vaših vrat. Usklajena
s stranskimi vrati, okni ali
vhodnimi vrati dodajo videzu
celotne arhitekture vaše hiše
poseben pečat. Z dnevno svetlobo,
ki vstopa skozi stekla, se lahko
garaža še boljše uporabi kot
koristni prostor, npr. kot delavnica
ali prostor za hobi. Izredno
vzdržljivi stekleni elementi so
na razpolago v številnih različicah,
od okrogle zasteklitve do oken

Sekcijska vrata GSW 40-L z okroglo zasteklitvijo iz plemenitega jekla.

s prečkami.
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Dekorativne oblike
ZELO ODPORNA PRED PRASKAMI
I N E N O S TAV N A Z A Č I Š Č E N J E

5 privlačnih tipov

Pravokotni tip 1

Pravokotni tip C*

Okna tip klasik

Okna tip romb

Aluminijast
tip z okenskim trakom

zasteklitve z belim poliuretanskim okvirjem.
Razpoložljiva v videzu
z tremi utori, z enim
utorom, brez utora,
kasetnem videzu.
*ni v „kasetnem“ videzu

Okna tip križ

Dodatne oblike zasteklitve, z belim poliuretanskim okvirjem, so na voljo v videzu „brez utora“.
Kvadratni tip 1

Kvadratni tip 2

Pravokotni tip 3
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Tri različice stekla
Izbirajte med tremi izredno vzdržljivimi izvedbami –
trajno privlačno steklo brez prask.

SAN-dvojna šipa 16 mm
prozorna

Tip z okroglo zasteklitvijo
(tudi v nerjavečem jeklu)

SAN-dvojna šipa 16 mm
kristalna struktura

SAN-dvojna šipa 16 mm
satinirano, transparentno, toda
odbojno steklo
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CarTeck sekcijska vrata „z utori’’
• DEBELINA SEKCIJ 40 MM
• DVOSTENSKE SEKCIJE S TOPLOTNO
IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO

Velika raznolikost dizajna
Pri poljubnem videzu z utori so
na razpolago štiri reprezentativne
strukture površine: „woodgrain“,
„stucco“, „mikroprofilirana“in kot
Videz „z utori”

estetska minimalistična različica
dizajna „gladka“ površina.

Površine:

„woodgrain”

„stucco”

„mikroprofilirana”

„gladka”

Videz „z utorom”, barva okensko siva.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.

Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.
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Živahna estetika
SEKCIJE S 3 OZKIMI,
ENAKOMERNIMI UTORI
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CarTeck sekcijska
vrata „z enim utorom’’
• DEBELINA SEKCIJ 40 MM
• DVOSTENSKE SEKCIJE S TOPLOTNO
IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO

Jasne linije za estetske rešitve
Videz z enim utorom kot zanimiva
oblikovna alternativa standardnim
utorom. Minimirano na en utor na
sekcijo dobijo vrata velikopotezen,
Videz „z enim utorom”

dolg vtis.
Izbirajte med površinami „woodgrain“, „stucco“, „mikroprofilirana“
in „gladka“.

Površine:

„woodgrain”

„stucco”

„mikroprofilirana”

„gladka”

Mikroprofilirana: Ekskluziven, fino valovit dizajn.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.

Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.
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Izžarevanje modernosti
SEKCIJE Z ENIM UTOROM
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CarTeck sekcijska vrata „brez utorov’’
• DEBELINA SEKCIJ 40 MM
• DVOSTENSKE SEKCIJE S TOPLOTNO
IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO

Očarljivo suverena
Sekcijska vrata brez utorov prepričajo
s čistim dizajnom. Elementi velikih
površin imajo lastno samosvojo
estetiko in dajajo arhitekturi modern
Videz „brez utorov”

značaj.
Vratno krilo je dobavljivo s površinami
„woodgrain“, „stucco“, „mikroprofilirana“ in „gladka“.

Površine:

„woodgrain”

„stucco”

„mikroprofilirana”

„gladka”

Videz „brez utorov”, barva antracitno siva.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.

Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.
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Čista eleganca
ZELO MODERNA, V TRENDU
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Klasični kasetni videz
• DEBELINA SEKCIJ 40 MM
• DVOSTENSKE SEKCIJE S TOPLOTNO
IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO

Nenavadni poudarki
Kakovostna površina z velikopoteznimi kasetnimi elementi daje
vratom kakovosten izrazen žar.
Videz „kasete”

Harmoničen vtis vrat se doseže
z enakomerno razporeditvijo kaset.
Tudi tu je na voljo elegantna in
obenem izjemno neobčutljiva
struktura površine „woodgrain“.

Površine:

„woodgrain”

S stilno zasteklitvijo s križnimi prečkami.

Lepo oblikovane zasteklitve
glejte stran 15.

Vsa vrata s širokim izborom
barv oblikujete po lastnih
željah, glejte stran 13.
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Markantna individualnost
SEKCIJE Z ENAKOMERNO
RAZPOREDITVIJO KASET
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Leseni dekorji odporni na UV žarke
• DEBELINA SEKCIJ 40 MM
• DVOSTENSKE SEKCIJE S TOPLOTNO
IZOLACIJO S TRDNO PU-PENO
Površina „zlati hrast”
Moderna jeklena vrata v klasičnem
lesenem videzu
Teckentrup jeklena vrata z lesenim
dekorjem povezujejo značaj lesa
s tehničnimi prednostmi jekla.
Harmonično se npr. ujemajo z leseno
arhitekturo in so kljub temu odporna,
toplotno izolirana in lahka za
vzdrževanje. Površina, odporna na

Površina „mahagonij”

UV žarke, trajno varuje vrata pred
vremenskimi vplivi.
Videzi „z enim utorom“ (površina
„gladka”) in „kasetni“ (površina
„woodgrain”) so na izbiro v privlačnih
dekorjih „zlati hrast“, „mahagonij“
in „temni hrast“.

Privlačne oblike zasteklitev
Možne so vse zasteklitve standardnih
izvedb z enim utorom in kasetami,

Površina „temni hrast”

glejte stran 15.

Videz „kasete”
s stranskimi vrati
z enakim videzom.
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Privlačen videz podeželske hiše
SEKCIJE Z ENIM UTOROM
IN KASETNIM VIDEZOM

Videz „z enim utorom“
z lesenim dekorjem „temni
hrast”.
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Ustrezna stranska vrata ...

i
2-kriln
Tudi v
i
izvedb

IZOLIRANA, PRAKTIČNA IN VARNA

K vsem vratom (tip GSW 40-L) je mogoče dostaviti
tudi stranska vrata v enakem videzu.
Izvedba:
• Slepi in krilni okvir iz kakovostnih,
prešanih aluminijastih profilov
v barvi vrat.
• Vratna polnila v enakem izgledu
kot vrata.
• S tristransko potekajočim, dvojnim
pripirnim tesnilom.
• Talno tesnilo v enakem izgledu kot

Ujemajoč se
z vrati, z velikim
izborom barv.
Po želji tudi
z zasteklitvijo.
Opcijsko
s protivlomnim
3-kratnim
zapahom.

vrata s kakovostjo EPDM.
• Z garnituro plastičnih kljuk,
ključavnico in profilnim cilindrom.

Dvojno tesnilo
Poleg vsestranskega tesnila vratnega krila
je s 3-stranskim tesnilom mogoče opremiti
tudi vratni okvir.

Obstojno talno tesnilo
Talno tesnilo iz elastičnega in nezmrzljivega
EPDM gumijastega materiala v kombinaciji
z naletnim pragom oblikuje spodnji
zaključek.
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Kakovostni tečaji
Lepo oblikovani privojni tečaji iz aluminija,
z zavarovanim tečajnim sornikom, otežujejo
dviganje vrat, so nastavljivi in jih je mogoče
tudi naknadno naravnati.

... ali vrata za osebni prehod
o
izredn
Sedaj z im pragom
im nizk
stabiln
Če poleg garažnih vrat ni prostora za
stranska vrata, omogočajo vrata z osebnim
prehodom vstop v garažo, ne da bi bilo
potrebno odpreti garažna vrata.

Zelo stabilen nizki prag (ca. 45 mm):
• z neprekinjenim talnim tesnilom proti umazaniji
in nalivom,
• se odpirajo tudi pri majhnem naklonu tal,
Izvedba:

• možna je tudi uporaba fotocelice.

• Slepi in krilni okvir iz kakovostnih,
eloksiranih aluminijastih profilov
v naravnem odtenku, E6/EV 1.
• Vratna polnila v enakem izgledu kot vrata.
• S tristransko potekajočim, dvojnim
pripirnim tesnilom.
• Z garnituro aluminijastih kljuk, ključavnico
in profilnim cilindrom.
• S samozapiralom za vrata.
• Večja varnost zaradi lepo oblikovane in
TÜV atestirane zaščite proti ukleščenju
prstov.

Vrata za osebni prehod se lahko uporabljajo
izključno pri garažnih vratih z električnim
pogonom in se vedno nahajajo na sredini.
Za dimenzije garažnih vrat in ostalih vrat
vprašajte vašega prodajalca.
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Garažna sekcijska vrata tipa GSH
IZ MASIVNEGA LESA,
ZA NARAVEN IZGLED

neobdelan

Visoko kakovosten les

Če želite stranska vrata, jih je

Les združuje toplino in ohranja

mogoče dobaviti v enakem

naraven značaj. Za naša sekcijska

izgledu skupaj z garažnimi vrati,

vrata iz masivnega lesa upora-

s slepim okvirjem in okvirjem

bljamo dve kakovostni vrsti lesa:

krila iz masivnega lesa.

• domača smreka/jelka v izbrani
kakovosti,
• severnoameriška čuga s finim
vzorcem.
bor
Vrata se še pred začetkom obdelave zaščiti z okolju prijazno
brezbarvno impregnacijsko
raztopino proti plesnobi, gnitju
in lesnim škodljivcem.
Za zaščito pred vremenskimi
vplivi in UV žarki je ves les
hrast

dobavljiv v razpoložljivih barvnih
odtenkih bora, hrasta, tika in
oreha.
Glede na okus in izgled hiše je
mogoče izbrati različne vzorce
obdelave površine. Z utori,

Individualna rešitev

kasetami ali izrezljanimi motivi –
tikovina

izbor zapolni številne oblikovne
želje.

Izgled vratnega krila „z utori”

oreh
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Izgled vratnega krila „brez utorov”

Individualno izdelano
OBRTNIŠKA IZVEDBA

Izgled vratnega krila s „kasetami”

Izgled vratnega krila „ribja kost”, tip 1
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Izgled vratnega krila „ribja kost”, tip 2

Arhitektura za popolnoma nov izgled
POVSEM INDIVIDUALNA
G A R A Ž N A I N S T R A N S K A V R ATA

Dizajn 101

H1

Dizajn 1

H2

Dizajn 2

H 10

Dizajn 10

H 20

Dizajn 20

H 11

Dizajn 11

H 22

Dizajn 22

H 101

Dizajn 101

H 202

Dizajn 202

Garažna vrata in stranska vrata
v enakem dizajnu
Teckentrupov koncept dizajna omogoča
lastnikom hiš, da oblikujejo svojo hišo
v enotnem in osebnem stilu.
Na podlagi modela vrat GSW 40-L
„gladka površina brez utorov“ se lahko
garažna in stranska vrata oblikujejo
s pomočjo stilnih dodatkov iz plemenitega jekla.
Atraktivni, kvalitetni motivi dizajna
dodajajo nenavadne poudarke in s tem
dajejo celotni hiši nezamenljiv in
reprezentativen izgled.
Motive dizajna za stranska vrata in
garažna vrata je mogoče individualno
sestaviti.
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Lepo oblikovane kljuke
Z A R O Č N O U P R AV L J A N J E V R AT

Izberite vrhunsko kakovost
Če se odločite za ročno upravljanje
vrat, lahko izbirate med kakovostnimi, lepo oblikovanimi garniturami
kljuk z okroglim ročajem iz črne
plastike (standardno) ter masivne
medenine oz. z videzom nerjavečega
jekla. Privlačen dizajn dodatno
odlikuje vaša vrata.

Črna plastika (standardno)

Masivna medenina

Stabilen zapah z zaskočno
ključavnico – varna protivlomna
zaščita tudi pri ročnem
upravljanju vrat
Na notranji strani ročno upravljanih
vrat se v sredini nahaja komplet
ključavnice in kljuke ter na obeh
straneh stabilen zapah z zaskočno
ključavnico, ki se samodejno
zaskoči. Nepooblaščenim osebam
zapah preprečuje odpiranje vrat.
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Z videzom nerjavečega jekla (osnovni
material medenina)

Premišljeni detajli
PAT E N T N E R E Š I T V E – Z A D O L G O T R A J N O
FUNKCIONALNOST
Teckentrup
PATENT

Pri Teckentrupovih garažnih sekcijskih vratih so vsi
tehnični detajli medsebojno odlično usklajeni in
zagotavljajo tih tek vrat, visoko udobnost upravljanja
in zanesljivo varnost.

Teckentrup
PATENT

Patentirana zasilna ključavnica
Za garaže brez drugega dostopa
nujno potrebna. Zasilno ključavnico je mogoče aktivirati od
zunaj preko profilnega cilindra
ali kaba cilindra, primernega
za sistem ključavnic.
Le-ta odklopi pogon in omogoča
ročno odpiranje vrat (standardno pripravljeno pri vseh CarTeck
sekcijskih
vratih).

Zaščita proti ukleščenju prstov
znotraj
Patentirana zaščita proti
ukleščenju prstov preprečuje
nesreče na notranji strani.
Natančni spoji sekcij
Šarnirji iz pocinkanega jekla,
ki se le malo obrabljajo,
povezujejo posamezne sekcije
in dajejo vratnemu krilu
dodatno varnost.

Tesnilo preklade
V zaprtem stanju vrata med
masko preklade in zgornjo
sekcijo povsem tesnijo.

Zaščita proti ukleščenju
prstov zunaj
Patentirana zaščita proti
ukleščenju prstov preprečuje nevarne reže med
sekcijami. Neprekinjena sredinska tesnila med
posameznimi sekcijami skrbijo za toplotno zaščito
in zaščito pred vremenskimi vplivi.

Stranska tesnila
Posebno oblikovano tesnilo
na obeh straneh omogoča
visoko stopnjo izolacije
in tesnenja.
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oko
o z vis
Opcijsk vzmetmi
ivimi
zmoglj

Dvojna varnost
Sistem večkratnega vzmetenja
na obeh straneh vodila
izravnava težo vrat v vsakem
položaju. Veliko prednost
pri varnosti dodajajo poleg
tega dvojne sidrne vrvi na
vsaki strani. Vratno krilo tako
obstane tudi pri pretrgu vrvi
in vzmeti in ga je mogoče
še naprej odpirati in zapirati.

Profilirano vodilo vzmeti
Oblika vodila vzmeti in posebni
plastični drsni del omogočata lahek
in miren tek vrat.

Teckentrup
PATENT

Varen, miren tek vrat
Robustni stranski tečaji
z integrirano zaščito za
prste držijo patentirana
ekscentrična držala
tečajnih kolesc. Le-ta so
iz nelomljive posebne
plastike, blažijo tek
vratnih tečajnih kolesc
in skrbijo za delovanje
kolesc brez vzdrževanja.

Zaščita pred ukleščenjem
roke
Stranska zaščita pred
ukleščenjem roke
preprečuje poseganje
z roko med okvir in
vodilo vrat.

Talno tesnilo
Obstojno talno tesnilo
iz elastične, nezmrzljive
EPDM gume, izenačuje
neravna tla in varuje
prostor pred vlago in
mrazom.

Podnožje vodil z zaščito
proti koroziji
Poseben plastični del
ločuje navpični okvir od
tal, tako da je vznožje
stalno prezračevano in
trajno zaščiteno proti
koroziji.
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Moderna pogonska
tehnika ...
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ZA UDOBNO UPRAVLJANJE

CarTeck pogoni so optimalno prilagojeni vašim
CarTeck Pogoni.

novim CarTeck sekcijskim vratom.

Vašim vratom se ne more zgoditi
nič boljšega.
Glavne prednosti:
• vse komponente so elegantno oblikovane in optimalno prilagojene vratom,
• zaščiteno, varno, digitalno daljinsko

Nova generacija motornih pogonov:

upravljanje,

• Sedaj v stanju pripravljenosti do 75%

• avtomatski vklop in izklop razsvetljave

več prihranka energije kot pri

v garaži,

običajnih pogonih.

• varno in previdno odpiranje in zapiranje

• Izbira hitrega motorja:

vrat s pomočjo vgrajenega lahkega

50% hitrejše odpiranje vrat kot pri

zagona oz. lahkega zaustavljanja,

običajnih pogonih, zanesljivi tudi pri

• posebna avtomatika izklopa pogona

nenehnem delovanju.

ob zaznavanju ovire nudi dodatno
varnost, še posebej za varnost otrok,
• energijsko varčnejši v stanju
pripravljenosti kot običajni pogoni,

Z daljinskim upravljanjem z lahkoto odpirate

• pogoni opcijsko s fotocelico.

in zapirate vrata iz avtomobila. To je še posebej
udobno ob dežju, mrazu in ponoči.
Dobava je standardna skupaj z 2-kanalnim
ročnim oddajnikom.
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Privlačen pribor

Ročni oddajnik v 2 velikostih
(za standard glejte tabelo obsega
dobave)
Z vsako dodatno tipko večkanalnega
daljinskega upravljalca se lahko
upravljajo npr. druga garažna vrata,
dvoriščna vrata, ali razsvetljava na
dovozu.

„Mikro“
3-kanalni ročni
oddajnik

„Mini“
2-kanalni ročni
oddajnik

„Mini“
4-kanalni ročni
oddajnik

Ključno stikalo

Mini notranja tipka

Ročni oddajnik „D 323“

Vrata se lahko, poleg daljinskega

Opcijska rešitev za upravljanje

Električno napajanje preko

upravljanja, na zunanji strani

vrat v garaži. Namestitev npr.

vžigalnika v avtomobilu (baterije

dodatno upravljajo tudi s ključnim

v bližini garažnih stranskih vrat.

niso potrebne).

stikalom.

Tudi v radijski izvedbi brez kabla.

Za garažna vrata brez električnega priključka
CarTeck 211 aku

CarTeck 211 aku-solar

Neodvisni baterijski sistem
CarTeck 211 kovček z baterijo: čas
uporabe pri polni polnitvi nudi napetost
za približno 45 dni (povprečno 4 cikli
vrat/dan in temperatura okolja 20°C).

Na sončni pogon
Baterija se polni preko sončnih celic.

Privlačna radijska kodirna
tipkovnica
Udobno upravljanje do 3 vrat
z vnosom osebne številčne
kombinacije, ki preprečuje
nepooblaščeno odpiranje.
Preprosta stenska montaža
brez kablov.

35

Vgradne dimenzije
sekcijskih vrat GSW 40-L
VA Š A C A RT E C K S E K C I J S K A V R ATA P O M E R I

Svetla višina predstavlja razdaljo od zgornjega roba gotove talne površine do spodnjega
roba preklade. Prosimo, da pri merjenju upoštevate morebitno zmanjšanje razdalje
zaradi nanosa estriha ali asfalta.
Svetla višina prehoda

Električni pogon
Ročno upravljanje

115 mm
240 mm

celotna višina standardna izvedba
ca. – 25 mm standardna izvedba

Ročno upravljanje
Ročno upravljanje

115 mm
115 mm

ca. – 150 mm posebna izvedba
ca. – 80 mm posebna izvedba z zaustavljalcem vrat

Ročno upravljanje
Električni pogon

240 mm
240 mm

celotna višina posebna izvedba s predpakiranim
celotna višina 125 mm podaljšanim zgornjim
držalom tečajnih kolesc

Svetla višina prehoda = H

S Višina
preklade

M

Oprema:

M

Mera za naročilo B = Svetla širina

pogonom

Vgradna globina
4320 mm

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2175
2125
2050
2000
1925
1875

3600 mm
3310 mm

Širina (mm) 2000 2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Mera za naročilo

Velikosti vrat in vgradne globine brez

Vgradna globina

Višina v mm =

M

M

82,5
M

Višina v mm =

82,5

).

M

Velikosti vrat in vgradne globine s

M

M

S Pri velikih dimenzijah vrat zagotavljajo ojačani nosilci tečajnih kolesc neprekinjeno
delovanje. Zaradi tega se višina preklade poveča za 25 mm (glejte oznako v tabeli

M

Višina preklade

S

M

Za globino glejte tabelo
„Vgradna globina brez pogona”

M

M

B Svetla širina prehoda (= mera za naročilo)
H Svetla višina prehoda (= mera za naročilo)

M

Za globino glejte tabelo
„Vgradna globina s pogonom”

M

Natančne velikosti različnih garažnih mer so zelo pomembne za pravilno montažo ter
dolgotrajen in zanesljiv tek CarTeck sekcijskih garažnih vrat.

pogona

= Širina mm

3645 mm

3000
2875
2750
2625
2500
2375
2250
2175
2125
2050
2000
1925
1875

3520 mm
3395 mm
3170 mm
3045 mm
2870 mm

Širina (mm) 2000 2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500

Optimirani cikli izdelave skrajšujejo dobavne roke za vse tipe vrat,
površine in barve. Povprašajte vašega prodajalca.
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Mera za naročilo

= Širina mm

Vgradne dimenzije stranskih vrat
U S T R E Z A J O V S E M M O D E L O M V R AT

Glede na višino imajo vrata naslednje višine
sekcij in višino kljuke.
Višina vrat

Višina sekcij

2500
2375
2250
2125
2000
1875

493
469
556
523
493
469

Dimenzija X
(kljuka)
935
1140
1035
985
935
1140

Vse dimenzije so v mm
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Teckentrupova kakovostna vrata
VARNOST V HIŠI

Teckentrupova varnost

Zavarujte svojo hišo s

od kleti do podstrešja

kvalitetnimi večnamenskimi

Ob načrtovanju hiše zaupajte tudi

Teckentrupovimi vrati:

pri varnostnih in večnamenskih

• iz pocinkanega jekla, prašno

vratih v dokazano Teckentrupovo
kvaliteto.
Od kleti do podstrešja lahko
najrazličnejše prostore zaščitite
s posebnimi vrati: pred vlomom,

barvana,

• zelo vzdržljiva,
• enostavna za čiščenje,
• zelo dolgotrajna,
• atraktivnega izgleda.

hrupom, izgubo toplote, požarom
in vlago. Če so v hiši otroci, psi
ali mačke, morajo biti vrata tudi

Posebej tudi za prehod iz
garaže v hišo:

v stanovanju zelo odporna, da
jih ni potrebno že po kratkem
času zopet menjati.

Varnostna vrata
Za protivlomno zaščito.
Preizkušena po normativih
DIN V ENV 1627, razred
odpornosti 2, s tritočkovnim
zaklepanjem. Dodatno tudi
protipožarna in dimotesna.

Notranja vrata

Večnamenska vrata

Protipožarna vrata

Kovinska, zelo odporna, vendar

Čvrsta, toplotno izolirana jeklena

Jeklena, za varno zapiranje

primerna za vsak stanovanjski

vrata varujejo hišo in varčujejo

prostorov s cisternami in

prostor. V različnih barvah in

energijo. So dolgotrajna in

kurilnic. Možna tudi v dimotesni

videzih, tudi kot oglasna deska

atraktivnega izgleda, z možnostjo

izvedbi.

za magnete.

zasteklitve.
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Naš program
CarTeck garažnih vrat
NAPREDKU
ODPIRAMO
V R ATA
V program podjetja Teckentrup uvajamo vedno nove
proizvode, podjetje ravno tako skrbi za nenehne izboljšave obstoječih sistemov. Z inovativnimi rešitvami in
kreativnimi idejami se vedno znova določajo smernice
razvoja prihodnosti proizvodnje vrat. Tako vključujemo

CarTeck sekcijska vrata GSW iz jekla

v naš program CarTeck garažnih vrat še druge sisteme
vrat z inovativnimi tehnikami in vsestranskimi videzi.
Pozanimajte se o možnostih vrat in zaupajte nasvetom
naših strokovnjakov. Na podlagi izkušenj na industrijskem področju, so vsaka garažna vrata izdelana zelo
skrbno. Pri Teckentrupu kupite vse iz prve roke.
Razpolagamo z eno izmed najmodernejših proizvodnih
linij v Evropi in smo skupaj s trinajstimi podružnicami

CarTeck sekcijska vrata GSH iz lesa

v Nemčiji in številnimi partnerji po vsej Evropi in svetu
pripravljeni na prihodnost. Fleksibilno in s približevanjem kupcu izpolnjujemo želje in potrebe po individualnih in visoko kakovostnih vratih.
Zaupajte nam.

CarTeck dvižna garažna vrata

1
G

5 let tovarniške garancije na tekalna kolesca, šarnirje,
vzmeti*, koleščke in vrvi pri normalni obremenitvi
največ 5 odpiranj in zapiranj dnevno.
*10 let tovarniške garancije z visoko zmogljivimi
vzmetmi.

2
G

10 let tovarniške garancije proti rjavenju sekcije
z notranje proti zunanji strani.

3
G
4
G

10 let tovarniške garancije na odstopanje jekla od pene.

5
G

10 let tovarniške garancije na talno tesnilo, tesnila med
sekcijami, stranska tesnila in tesnilo preklade
pred razpadom.

10 let tovarniške garancije na napake v materialu in
izdelavi vseh nepremičnih delov okvirja, ki
dokazano niso več uporabni ali pa so opazno
omejeni v svojem delovanju.

Garancija ne velja za vrata, ki so izpostavljena ekstremnim
vplivom, npr. korozivnim vplivom zaradi obremenitev v
bližini morja. Napake se nam morajo takoj pisno prijaviti;
poškodovani deli se nam morajo na našo zahtevo dostaviti.
Stroški demontaže in vgradnje, poštnine in prevoza niso
kriti. Prosimo za razumevanje.
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Povsod v Evropi ...
…SMO

VEDNO

DOSTOPNI

NAŠIM

KUPCEM

Uprava
Tovarna Verl-Sürenheide

Tovarna Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
00/03/13 (SLO) 123.457
Slike produktov v tem prospektu so primeri.
Zato videz in značilnosti morda ne ustrezajo
standardni ponudbi.

Protipožarna
vrata

Protidimna
vrata

Varnostna
vrata

Protihrupna
vrata

Toplotno
izolirana vrata

Notranja vrata

Industrijska
sekcijska vrata

PROPLAN d.o.o.
Krtina 144
1233 Dob pri Domžalah
SLOVENIJA

NAPREDKU

Drsna vrata

Harmonikasta
drsna vrata

tel.: 01/564 25 66
fax.: 01/564 25 67
mob.: 051 306 326
mail: info@proplan.si
internet: www.proplan.si

ODPIRAMO

VRATA

Rolo vrata /
Mrežna navojna
vrata

CarTeck garažna
sekcijska vrata

CarTeck garažna
dvižna vrata

