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TOORS GUARDY 
Garážová vrata s torzními pružinami

• Vrata TOORS Guardy jsou vyráběna na míru, dle individuálních požadavků

• Pestrá nabídka barev a povrchových úprav

• Panely o tloušťce 40 mm jsou zárukou vynikajících tepelně izolačních vlastností

• Ochrana proti skřípnutí prstů

• Masivní vedení bez plastových součástí

• Pružiny na 20 000 cyklů (volitelně až 150 000) 

• Profil spodní těsnicí gumy umožňuje vyrovnání menších nerovností podlahy

• Ložiskové nylonové rolny v kombinaci s vodítky rolen s plastovou vložkou 
zaručují tichý chod vrat

• Certifikát bezpečnosti dle evropské normy EN 13241-1

Výhody, které přesvědčí

Maximální rozměry
• šířka vrat až do 5 500 mm
• výška vrat až do 3 000 mm
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Tuhá konstrukce

• Kolejnice pro vodorovnou a svislou část vedení jsou vyrobeny 
z pozinkovaných ocelových profilů o tloušťce 1,5 mm

• Hřídel je uložena dle velikosti vrat na 5–6 ložiscích

• Oblouk vrchní horizontální kolejnice vyrobený z hliníkové slitiny umožňuje 
plynulé přechody spojů jednotlivých profilů

Flexibilita

• Celé vedení je spojováno pomocí šroubů a umožňuje oproti nýtovaným 
spojům jemné doladění přímo na stavbě

Jednoduchost

• Vysoká úroveň předmontáže (předmontovaná hřídel i části vedení)

Technické přednosti
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TOORS GUARDY 
Garážová vrata s tažnými pružinami (EXT)

• Čisté řešení jak pro novostavby, tak pro renovace bez nutnosti stavebních úprav

• Systém tažných pružin se vyznačuje velmi snadnou a rychlou montáží

• Jednotný vzhled vrat i krycích plechů

• Výroba dle šířky vrat na míru, výška vrat je dána dle standardizovaných setů: 
1875/2 000/2125/2 250/2 500/2 625 + renovačních setů 1955/2 080*

• Nylonové rolny s ložisky jsou zárukou bezhlučného provozu

• Certifikát bezpečnosti dle evropské normy EN 13241-1

Výhody, které přesvědčí

Typy bočního / překladového těsnění
A = nízké těsnění (standard) 
B = těsnění s tepelně přerušeným mostem (na přání) 
C = těsnění se skrytou hranou (na přání)

*možnost objednání renovačních setů od 1. 5. 2018

EXT
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Rychlá a jednoduchá montáž

• Možnost snadného přizpůsobení daným stavebním podmínkám

• Renovační rámy umožňují montáž bez dostatečného prostoru nad překladem 
a po obou stranách ostění 

• Vrata EXT obsahují vždy 90 mm vysoký překladový profil (RAL 9010 / lak), 
který je možno využít pro případné snížení otvoru

Technické přednosti

Maximální rozměry

• Šířka vrat až do 4 500 mm

• Výška vrat až do 3 000 mm

• Max. váha vratového křídla 120 kg

J

L

95 mm

21 mm
10 mm

120 mm

21 mm
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• Individuální řešení s moderním designem a výbornými termoizolačními 
vlastnostmi

• Různé provedení povrchových úprav – hladká, stucco, woodgrain, V-profil, 
imitace dřeva

• Standardní barvy za jednotnou cenu dle aktuální nabídky panelů

• Standardní folie s imitací dřeva v různém provedení dle aktuální nabídky panelů

Barvy a design

hladká

Detail struktury

stucco

woodgrain

hladká; V-profil

hladká; imitace dřeva

TOORS GUARDY 
Barvy a design 

• Lakování dle vzorníku RAL, NCS, DB

• Varianty lakování jemné / hrubé pískové struktury

• Varianty lakování s různým stupněm lesku (mat, pololesk)

• Na přání zákazníka lze namíchat zcela individuální barevný odstín  
dle zaslaného vzorku

Volitelné příslušenství
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• Všechny hladké panely (hladká lamela, hladká široká centrální drážka, hladký 
panel bez drážky) je možné potáhnout kašírovací folií vzorníku RENOLIT 
nebo HORNSCHUH (více než 300 různých dekorů)

• Vybrané druhy folií korespondují s foliemi používanými na plastová okna

• U všech nabízených folií garantujeme vysokou odolnost a dlouhou životnost

• Vysoká odolnost vůči počasí a chemickým látkám, jednoduchá údržba

Rozšířená nabídka kašírovacích folií

bez drážky

centrální drážka

V–profil

lamela

Provedení
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TOORS GUARDY 
Okna

• Okna umístíme dle Vašich představ, na přání navrhneme optimální osazení

• Rámy oken z nerezu nebo umělé hmoty

• Dvojité prosklení

• Možnost lakování rámu oken

• Větrací mřížky (bílá / černá)

Specifikace

Volitelné příslušenství



• Standardní provedení s eloxovaným hliníkovým rámem E6/EV1

• Variabilní provedení pro panely řady STANDARD a PROTECT 
v provedení bez a s tepelně přerušeným mostem*

• Výběr různých výplní v závislosti na designu, tepelně izolačních 
vlastnostech a propustnosti vzduchu

• Dvojité prosklení (SAN-UV), jednoduché prosklení, tahokov, 
isolované stucco / hladké výplně

• Alternativní druhy prosklení: satén, opál, mléčné sklo, aj.

• Prosklení s odolností proti poškrábání

• Lakované hliníkové rámy RAL, NCS, DB

Technické přednosti

Volitelné příslušenství
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Prosklené sekce (FVE sekce)

*celoprosklené sekce s tepelně přerušeným mostem jsou dostupné od 1. 6. 2018
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TOORS GUARDY 
Průchozí dveře

• Umístění průchozích dveří: uprostřed / od středu vlevo / od středu vpravo

• Základní provedení: klika+klika, štítek, cylindrický zámek, zavírač, kontakt dveří

• Extra nízký práh 20 mm

• Eloxované hliníkové lišty E6/EV1

• Lakované lišty průchozích dveří  RAL, NCS, DB

• Panikový zámek v různých provedeních

• Elektrozámek

Specifikace

Volitelné příslušenství



EXTRÉMNĚ 

TICHÝ
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Garážové pohony Tormatic©

• Tormatic© – garážové pohony od renomovaného německého výrobce

• Vysoká životnost, spolehlivost a rychlý chod (17–24 cm/s)

• Ozubený řemen zajišťuje tichý chod a po celou dobu své životnosti 
nevyžaduje žádnou údržbu

• Soft-systém – lehký rozběh a zastavení vrat šetří mechanické součásti 
vrat i pohonu

• Spolu s každým pohonem je standardně dodáván 2× dvoukanálový 
dálkový ovladač

• Bezpečné uzavření na rádiové frekvenci 868 MHz – s „plovoucím“ kódem

• Nouzové odblokování pro případ, že není do garáže další vstup

• Kódová klávesnice – bezpečné uzavření s „plovoucím“ kódem (868 MHz)

• Dvoutlačítko

• Dodatečné dálkové ovladače (dvou / čtyř-kanálové)

• Klíčový spínač – na omítku nebo pod omítku

Specifikace

Volitelné příslušenství



• 60mm eloxovaný profil s tepelně přerušeným mostem, 
výplň: panel dle nabídky, FVE

• Výroba na míru na základě vnějšího rozměru rámu (od 2 400 mm s nadsvětlíkem)

• Instalace do otvoru / před otvor / za otvor

• Praktické kartáčové těsnění / prahové řešení

• Základní provedení: klika+klika, štítek, cylindrický zámek

• Vícebodový zámek

• Panikový zámek v různých provedeních

• Elektrozámek

• Zavírač

• Lakování rámu / výplně – RAL, NCS, DB 

Technické přednosti

Volitelné příslušenství
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TOORS GUARDY 
Vedlejší dveře – Mandoor
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Dvoukřídlá vrata (2KV)

• Alternativa k sekčním vratům, vhodná zejména jako náhrada starších 
dvoukřídlých vrat bez tepelné izolace nebo při prostorově omezených 
možnostech

• Dle přání vyrobíme dvoukřídlá vrata stejného vzhledu, jako mají vrata sekční 
(pohledová shoda obou druhů vrat)

• Dvoukřídlá vrata jsou standardně olištována eloxovanými hliníkovými profily, 
dle přání je možné lišty nalakovat požadovaným odstínem barvy RAL/NCS

• Bezprahové řešení (praktické kartáčové těsnění na spodní hraně)

• Táhlo pro fixaci křídla v zavřené poloze

• Možnost aretace vrat v otevřené poloze pomocí zašlapávače

• Základní provedení: klika / klika, štítek, cylindrický zámek

• Tuhý rám z pozinkovaných ocelových profilů (40 × 40 × 2 mm)

• Montáž před otvor / do otvoru / za otvor

Výhody, které přesvědčí

Volitelné příslušenství
• koule namísto kliky

• panikový zámek v různých 
provedeních 

• okna

• celoprosklené sekce v provedení 
2× SAN UV, 1× SAN UV, tahokov, aj. 

• lakované výplně / hliníkové lišty



• Individuální design

• Optimální prostupnost vzduchu (56 % / 67 %)

• Robustní konstrukce

• Variabilita ovládaní – klíčový spínač / dálkové ovládání / semafory / 
radar / indukční smyčka

• Řídicí jednotka pro obousměrný provoz pomocí semaforů

• Semafory

• Externí fotobuňky

• Instalace průchozích dvířek 

• Pružiny až na 150 000 cyklů

• Panikové kování

• Koule / klika

• Elektrozámek

Volitelné příslušenství

16/8 22/12

Parametry oka tahokovu
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TOORS GUARDY 
Podzemní garáže



• Potřebná výška překladu standardního provedení tažných pružin je 125 mm 
včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem

• Potřebná výška překladu renovačního provedení tažných pružin je 0–99 mm

• Instalace za otvor: potřebná šířka levého i pravého ostění standardního 
provedení tažných pružin je 95 mm

• Instalace částečně do otvoru: potřebná šířka levého i pravého ostění 
renovačního provedení tažných pružin je 1–94 mm

• Instalace částečně do otvoru:  potřebná šířka levého i pravého ostění 
renovačního provedení tažných pružin je 0 mm

• Potřebná výška překladu je 125 mm včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem

• Potřebná výška překladu pro ruční ovládání je 90 mm

• Potřebná šířka levého i pravého ostění 90 mm

LHR-C (vedení s pružinami vzadu)

• Potřebná výška překladu je 200 mm včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem

• Potřebná výška překladu pro ruční ovládání je 200 mm

• Potřebná šířka levého i pravého ostění 90 mm

LHF-C (vedení s pružinami vpředu)

• Potřebná výška překladu je 350/420 mm včetně 35 mm pro kolejnici s pohonem

• Potřebná šířka levého i pravého ostění 125 mm

SL350 / SL420 (vedení s pružinami vpředu)

EXT – tažné pružiny

LHR-C

LHF-C

SL350/SL420

EXT – tažné pružiny

Parametry oka tahokovu
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Typy vedení
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