
výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice

KOOPERATIVA

Ocelová izolovaná vrata

Kontakt na naši společnost:
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice
tel.: +420 327 551 414 
web: www.kooperativa-vod.cz
ČSN EN ISO 9001:2001

 NORMA: 

PN STK 74 6617

Venkovní, nebo interiérová dvoukřídlá vrata



CHARAKTERISTIKA                                         

TYPY:
Jedno a dvoukřídlá
• Jednoplášťové a dvouplášťové tepelně izolované
• Požární EW/EI 15 – 60 DP1
• S průchozími dvířky
• Manuálně, nebo elektricky ovládaná
• S dorazem u prahu

POUŽITÍ:
Výplně otvorů ve stěnách občanských a průmyslových staveb, 
umožňující vjezd dopravních prostředků a uzavření prostor

OSVĚDČENÍ:
• CERTIFIKÁT – VÚPS certifikační společnost, s. r. o.,
 akreditovaná osoba č. 227 Praha

TECHNICKÝ POPIS

KŘÍDLA:
• Jsou rámového provedení s oboustranně hladkým opláště- 
 ním z pozinkovaného plechu tl. 1,5mm. Opláštění je připev- 
 něno k nosnému rámu pomocí nýtů, nebo šroubů.
• Tloušťka křídla 60 mm, zateplená vrata jsou vyplněna izolací  
 tlumící prostup tepla i zvuku
• Součinitel prostupu tepla U = od 1,75 W.m-2.K-1 

ZÁRUBEŇ:
• Vrata se dodávají s typovým úhelníkovým rámem
 a obvodovým těsněním
• Do ocelových konstrukcí se vrata mohou osadit bez zárubně

KOVÁNÍ:
• Tři, nebo čtyři konstrukční závěsy
• Zadlabávací zámek s otvorem pro cylindrickou vložku
 s roztečí 90 mm
• Kliky a štítky z lehkého kovu (STANDARD) nebo jiné dle  
 volby odběratele
• Vrata jsou na pevném křídle opatřeny dvoucestnou zástrčí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
2 varianty:
• Základní syntetický nátěr Pragoformex – šedý odstín
• Finální nátěr v odstínech RAL je prováděn v rámci montáže  
 po osazení vrat na stavbě

TECHNICKÉ ÚDAJE A NORMALIZOVANÉ 
ROZMĚRY

ROZMĚRY:
• 2700 / 2700, 3000 / 3300, 3300 / 3600, 3600 / 3600 mm
• Standardně se u vrat (oproti dveřím) uvádějí rozměry
 stavebních otvorů
• Atypické formáty dle požadavku odběratele

HMOTNOST:
• Dle typu 40–60 kg/m2

OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ:
Štítkem s adresou výrobce, normou, provedením, rozměrem, 
datem výroby a značkou TK, u požárních vrat číslem výrobku

STAVEBNÍ REALIZACE

ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU:
• Zárubeň se uchycuje kotevními prvky, nebo se přivaří
 do ocelové konstrukce
• Rozměry úhelníků viz. svislý a vodorovný řez na přední straně

DODAVATELSKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY:
• Rozměr vrat, otevírání levé – pravé, nebo aktivní křídlo,
 požární parametr, množství v ks, zvláštní dovybavení
• Požadavku na finální nátěr
• Doprava
• Montáž

CENA:
• Dle aktuálního ceníku výrobce
• U atypických výrobků individuální kalkulace

DOPRAVA:
• Dle dohody (není zahrnuta v ceně zboží)

MONTÁŽ:
• Výrobce nabízí možnost instalace vrat na stavbě
 (není podmínkou odběru výrobků)

BALENÍ:
• Vrata se expedují nebalená (pokud není dohodnuto jinak)
• Kompletační materiál (vrchní kování, materiál pro osazování 
 a spojovací materiál s přiloženým montážním návodem)
 v nevratném obalu z PVC

SKLADOVÁNÍ:
• V suchých a krytých prostorech na prokladech


