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TEHROL rolo garažna vrata predstavljajo ekonomično
delovanje, so lepega estetskega videza, zato polepšajo
vaš bivalni ali poslovni prostor.
ALU lamele so toplotno in zvočno izolirane. Omogočajo
enostavno in varno upravljanje. So iz kvalitetnih materialov,
ki imajo sodobno obliko in široko barvno paleto. Možnost
vgraditve svetlobnih lamel. Izvedba montaže je lahko
iz notranje ali zunanje strani prostora.
Odpiranje in zapiranje vrat kontroliramo preko daljinskega
upravljalca. Ob izpadu električne energije je možen
ročni dvig s pomočjo ročice (monokomande).

Arhitekti gradbeniki in lastniki objektov posvečajo vse
več pozornosti garažnim vratom, ki morajo biti lepa,
ujemati se morajo z izgledom hiše, zelo pomembna je
toplotna in protihrupna izolacija, omogočati morajo
enostavno upravljanje in varovati objekt pred vlomi.

PREDNOSTI  TEHROL GARAŽNIH VRAT

-zanesljivost
-kvalitetni materiali
-dolga življenska doba
-izdelava po meri in enostavna montaža
-naknadna montaža z zunanje ali notranje strani
-možnost vgraditve svetlobnih lamel
-udobno daljinsko odpiranje in zapiranje
-široka barvna paleta in sodobna oblika lamel
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TEHROL rolo garažna vrata zaradi visoko razvite tehnologije, 
omogočajo tekoče delovanje in dolgo življensko dobo, tako v 
privatnem, kot tudi v industrijskem sektorju.
Zaradi uporabe visokokvalitetnih materialov je možna izvedba 
večjih rolo garažnih vrat do 30m2 z garancijo. 
Glede na situacijo in potrebe, so rolo garažna vrata 
dobavljiva z ali brez ALU rolo omarice. Sistem brez 
omarice se uporablja pri večjih površinah lamelnega
plašča, kjer se uporablja motor na reduktor (industrijski motor). 
Vsa rolo vrata imajo možnost ročnega dviga preko ročice
(monokomandnega droga), v primeru izpada električne en-
ergije.
Sistem rolo garažnih vrat vsebuje varnostni sistem, ki zaustavi 
delovanje rolo vrat pred oviro. V primeru mehanične 

1-stranska ALU konzola
2-lamelni plašč
3-zaključna ALU letev z gumo
4-svetlobna lamela
5-servisni pokrov omarice
6-pocinkana osemkotna osovina
7-monokomanda za dvig v sili
8-vodila s ščetkami

Do višine vrat 300 cm
(vključno z rolo omarico) 
uporabljamo klasične 
ALU konzole.

Nad višino 300cm
(vključno z rolo omarico) 
uporabljamo Alu stranske 
konzole s pomičnimi sanmi.

ROLO GARAŽNA VRATA
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TEHROL stropna linija garažnih vrat je skupek modernih
tehnologij združenih na enem mestu. Mehanizem za delovanje
sistema je postavljen pod strop, s tem dobimo zelo ekonomično
prostorsko rešitev. Lamelni plašč se dviguje horizontalno pod 
strop, po posebnih ALU vodilih, katera omogočajo tiho delovanje
in dolgo življensko dobo. Konstrukcija onemogoča izpad lamel
iz mehanizma. Varnostni sistem omogoča prepoznavanje različnih
ovir in po potrebi takoj izključi delovanje vrat.
Dvigovanje in spuščanje vrat enostavno krmilimo preko
daljinskega upravljalca.

Minimalna izguba
višine v prostoru.

Drsenje lamelnega
plašča po posebnih
vodilih - tiho
delovanje.

Kotni uvodnik

enostavna montaža.
Moderni in zanesljivi
pogoni.

Prenos moči
dolga življenska doba.

STROPNA LINIJA GARAŽNIH VRAT
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Izdelane so iz aluminija. 
Notranjost profila lamele je 
polnjena z visokokvalitetno 
peno, ki odlično deluje kot 
zvočni in toplotni izolator ter 
povečuje trdnost lamele. 
Lamele so večstopenjsko 
lakirane tako, da so odporne 
proti zunanjim vremenskim 
vplivom in UV žarkom.

ALU lamela 77mm iz valjanega
aluminija polnjena s polivretansko
peno.

ALU lamela 55mm iz valjanega
aluminija polnjena s polivretansko
peno.

Zaključna 
lamela iz 
ekstrudiranega 
aluminija.

Največja širina z  garancijo je 350 
cm. Največja površina z garancijo 
je 9 m2.

Največja širina vrat z garancijo je 
600 cm. Največja površina z 
garancijo je 25 m2.

Alu svetlobne 
lamele, v katere je
vstavljen polikarbonatni 
vložek.

ALU lamele 55mm

ALU lamele 77mm

modra

temna
čoko

lesna

srebrna

limona

beige

oreh

siva

bela

rdeča temno
zelena

svetlo
zelena

temno 
lesna

svetlo 
lesna

temna 
čoko

svetla
čoko

oreh beige siva srebrna belazlati 
hrast

ALU vodila

Standardno 90mm 
vodilo je iz
ekstrudiranega 
aluminija, prašno 
lakirano, z vstavljeno 
dvojno ščetko. 
Primerno v
kombinaciji s 77mm 
lamelami

65mm vodilo 
se uporablja v 
kombinaciji s 
77mm lamelami 
v primerih, kjer 
ni dovolj prostora
za 90mm vodilo

Pritrdilni 
kotnik za 
65mm 
vodilo.

150mm vodilo se uporablja 
v kombinaciji s 77mm
lamelami pri večjih 
širinah vrat.

Standardno 90mm 
vodilo je iz
ekstrudiranega 
aluminija, prašno 
lakirano, z vstavljeno 
dvojno ščetko. 
Primerno v
kombinaciji s 77mm 
lamelami

Opomba: barvne nianse so zaradi tiska zgolj simbolične

ALU LAMELE   55mm in 77mm

Guma za 
zaključno 
letev

Zračna lamela
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Zaprta rolo rešetka močno vpliva 
na izgled cele zgradbe, v kateri se 
nahaja zamrežen prostor.
TEHROL rolo rešetke so izdelane iz 
ekstrudiranega srebrno - eloksir-
anega aluminija. ALU profili so med 
seboj spojeni s posebnim sistemom 
tečajev, so zanesljive, varne in imajo 
dolgo življensko dobo. Delujejo na 
elektromotor, z vgrajenim varnos-
tnim sistemom za primere raznih 
preprek pri spuščanju in dvigovanju 
rešetke. Sistem delovanja in montaže 
je enak sistemu ALU rolo garažnih 
vrat.

ROLO REŠETKE

TEHROL rolo mreža
za poslovne prostore,
garaže in razne druge
stavbe, kjer želite
pokazati notranjost
prostora.

Posebna varnostna
vzmet preprečuje
tatovom možnost
dviga mreže.

Pri večjih dimenzijah
so vsa vrata opremljena 
z varovalom proti zdrsu. 
Jeklene konzole s 
sankami, pa skrbijo za 
miren tek rolo mreže.

TEHROL rolo mreža
je opremljena z 
zanesljivimi motorji
z možnostjo ročnega
dviga v primeru izpada
električne energije.
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POGON - AVTOMATIZACIJA

Standardni motorji za garažna vrata so
LH-Motorji – za ¤70 mm ali ¤102 mm
osovino z možnostjo odpiranja v sili z
monokomando. So brez sprejemnika, dolžine
718 mm, z močjo dviga do 180 kg . 
Hitrost LH – motorjev je 12 obratov na minuto.

Pri večjih dimenzijah vrat oziroma za
vrata, ki se pogosteje uporabljajo in je
potrebno zagotavljati večjo hitrost
odpiranja, se uporabljajo stranski
motorji. So različne moči, hitrosti in
vzdržljivosti (100% vzdržljivost pomeni
možnost večkratne zaporedne uporabe
brez izklapljanja bimetal stikala).

Za varnost skrbijo 
fotocelice, ki so 
vgrajena v vsa 
naša garažna vrata.

Tlačno varovalo
v zaključni letvi.

Zunanja kontrolna enota A01
Sprejemnik je kompatibilen z
FLO-R, PLANO ter ERGO daljinci.

Vrata odpiramo in 
zapiramo s pomočjo
dveh daljinskih 
upravljalcev, ki sta 
v kompletu garažnih 
vrat. Daljinci FLO-R
so 1, 2 ali 4 kanalni.

Moontouch–šifrator 
za odpiranje vrat.

Moonkey – ključno
stikalo za odpiranje 
vrat



TEHROL d.o.o.

Pod javorji 3
1218 - Komenda

tel: +386 1 7230 500
fax: +386 1 7230 501

info@tehrol.com
www.tehrol.com


