
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
KRUŽÍK PLUS

NOVIN
KA

kvalitní česká vrata na míru



Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblibě pro svůj charakteristi-
cký vzhled, který doplňuje architekturu Vašeho domu. Předsta-
vují klasický design a jsou nejvhodnějším typem pro použití 
dekorativního prosklení. Jsou dodávána vždy se strukturou 
dřeva woodgrain a to jak standardně v bílé barvě, tak při volbě 
barvy dle palety RAL i imitací dřeva v provedení zlatý dub, 
tmavý dub a mahagon.

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhledem 
získává stále více příznivců. Vrata vyrobená z panelů bez prolisů 
doplňují moderní architekturu stavby. Výhodou je jednoduchost, 
praktičnost a snadná údržba. Hladký design umožňuje aplikaci 
široké škály barev dle vzorníku RAL a imitací dřeva zlatý dub, 
tmavý dub. Tato varianta je ideální pro využití nerezových 
dekorů a nejrůznějších tvarů designových okýnek.

Imitace dřeva představují moderní trend a návrat k přírodnímu 
designu. Fólie s imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a 
mahagon je na sekci nanesena již při výrobě panelu a tím je 
zaručena jednolitost a celistvý vzhled. 
Díky vlastní lakovně můžeme dopřát Vašim vratům výběr téměř 
ze tří tisíců barev! To umožňuje přesně sladit vrata s fasádou 
domu nebo s některým jeho prvkem. Používáme pouze kvalitní 
akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné vůči všem 
klimatickým vlivům.

Garážová vrata - design lamela Garážová vrata - design kazeta

Garážová vrata - design drážka Garážová vrata - design hladký

Imitace dřeva a barevné provedení

Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasické-
ho designu a tradičním původním typem vrat. Díky jasným 
liniím se hodí ke každému typu domu a zdiva. Lamelová vrata 
jsou standardně dodávána v bílé barvě. Na přání zákazníka je 
možno použít jakoukoli barvu dle vzorníku RAL nebo imitaci 
dřeva v provedení zlatý dub, tmavý dub a mahagon, jejichž 
povrchová úprava je zvýrazněna strukturou dřeva woodgrain.

Vrata se středovou drážkou jsou stále vyhledávanějším před-
stavitelem moderního designu garážových vrat. Jejich předností 
je praktičnost a jednoduchost. Středová drážka vytváří opticky 
jasné a pravidelné linie a tím doplňuje moderní design Vašeho 
domu. Na panel se středovou drážkou, který je buď hladký nebo 
se strukturou woodgrain, lze aplikovat širokou škálu barev dle 
vzorníku RAL. Při výběru kterékoliv imitace dřeva je panel vždy 
hladký.

Garážová vrata - design V-profil

V-profil je novým typem panelu, který na první pohled zaujme 
svým neotřelým designem. Jemné prolisy o šíři 8 mm nebo 
16 mm vytváří elegantní perspektivu, která se harmonicky 
snoubí s moderní architekturou domu. Povrch panelu je vždy 
hladký. V-profil 16 mm je standardně dodáván stříbrný a umož-
ňuje aplikaci široké škály barev dle vzorníku RAL. V-profil 8 mm 
je standardně dodáván v bílé barvě.



Schematický nákres vrat KRUŽÍK PLUS

Technické parametry vrat KRUŽÍK PLUS

- max. šířka 3500 mm
- max. výška 2250 mm
- min. ostění 100 mm
- min. nadpraží bez el. pohonu 150 mm (průjezdná výška se 

sníží o 200 mm)
- min. nadpraží s  el. pohonem 200 mm (průjezdná výška  

zůstává zachována)
- vrata jsou vybavena vždy nejméně dvěmi tažnými 

pružinami na každé straně
- pro zvýšení bezpečnosti jsou na každé straně 2 ocelová 

lanka
2- vynikající koeficient prostupu tepla U = 1,3 W/(m .K)

horní vedení lanka

pružinový systém s kladkou

uchycení 2 lanek na spodním pantucelkový pohled na pružinový systém

- jednoduchá a rychlá montáž
- výhodná cena
- tichý chod díky modernizovanému systému tažných pružin
- při použití stropního pohonu vrata po otevření nezasahují 

do otvoru, průjezdná výška zůstává zachována
- certifikováno dle EN 13241-1
- veškeré komponenty s povrchovou úpravou - zinkování

Legenda:
7. horní hliníkový profil s těsněním1. spodní hliníkový profil s těsněním 
8. horní pant2. boční L profil s těsněním
9. vodící rolna3. vodící J kolejnice
10. krajní seřizovací pant4. kladka pro horní vedení lanka
11. spodní pant5. pružinová sestava s kladkou

6. střední pant
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Pro garážová vrata nabízíme velmi širokou škálu oken z různých materiálů. Níže jsou zobrazena moderní okna s povrchem kartáčovaný 
hliník (skutečný hliník) nebo karbon (fólie), vnitřní strana je hliník lakovaný do bílé barvy. Všechna čtvercová i obdélníková okna můžou 
být rovněž plastová, buď bílá, lakovaná do libovolné barvy dle RAL nebo potažená fólií zlatý dub, tmavý dub (ořech) nebo mahagon. 
Standardní prosklení je čiré, za příplatek je možno dodat prosklení krystal, krupice, bronz, satin nebo opál.

Příslušenství

5 6 7 8

1. 650-40BL - klika černá KRUŽÍK
2. 650-40CR - klika chrom KRUŽÍK
3. 650RAL - klika zapuštěná
4. 25405HC - madlo černé oboustranné
5. 15 - větrací mřížka (150×200 mm)
6. 16 - větrací mřížka (450×90 mm)
7. 641-B - madlo zapuštěné černé 
8. 641-W - madlo zapuštěné bílé

Pro specifické potřeby každého domu nabízíme široký výběr doplňků a příslušenství. K nadstandardnímu vybavení garážových vrat 
patří mimo jiné rozsáhlá nabídka prosklení, odvětrání a uzamykání, která splní i nejnáročnější požadavky zákazníka.

Typy oken a možnosti prosklení
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9. 2459CZ - okno kulaté 290 mm, karbonová fólie
10. 2449CZ - okno kulaté 290 mm, kartáčovaný hliník
11. 2455CZ - okno čtverec 290 mm, karbonová fólie
12. 2445CZ - okno čtverec 290 mm, kartáčovaný hliník
13. 2458CZ - okno obdélník 1000×170 mm, karbonová fólie
14. 2448CZ - okno obdélník 1000×170 mm, kartáčovaný hliník
15. 2457CZ - okno obdélník 600×170 mm, karbonová fólie
16. 2447CZ - okno obdélník 600×170 mm, kartáčovaný hliník
17. 2456CZ - okno obdélník 488×322 mm, karbonová fólie
18. 2446CZ - okno obdélník 488×322 mm, kartáčovaný hliník

krupice satinčiré opálkrystal bronz
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K vratům KRUŽÍK nabízíme pohonné systémy Marantec Comfort 
nebo DOOR-MATIC i, které odpovídají všem moderním 
požadavkům na pohony garážových vrat. I pohony nabízí řešení 
na míru - různě silné motory a různé možnosti rozšíření. Obsluha 
a ovládání jsou velmi pohodlné. 

Nejvyšší bezpečnost a optimální kvalita zaručují perfektní 
funkčnost. Špičková technologie pohonů odpovídá nejnovějším 
normám a je absolutně spolehlivá.

Velmi příjemnou vlastností pohonných systémů je jejich 
schopnost nerozvinout pohonné síly ihned plně, nýbrž startovat 
a zastavovat chod vrat měkce a to v obou směrech pohybu. 
Měkké starty a zastavení zaručují maximálně tichý chod vrat a 
prodlužují životnost pohonu.

Všechny pohony mají velmi jednoduché a intuitivní ovládání. 

Všechny námi dodávané pohony mají velmi nízkou spotřebu el. 
energie v pohotovostním režimu.

Bezpečnostní prvky

Provedení styku jednotli-
vých sekcí zamezuje riziku 
sevření prstů při manipula-
ci s vraty, což ocení přede-
vším rodiny s dětmi.

Automatika elektrického 
pohonu při kontaktu s ja-
koukoli překážkou okam-
žitě zastaví vrata a vzápětí 
aktivuje zpětný chod.

Dálkové ovládání je sou-
částí všech elektrických 
pohonů. Plovoucí kód je vý-
znamným prvkem pro 
maximální zabezpečení 
Vašeho majetku.

Pohony garážových vrat

Sekce o výšce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných plechů o síle až 0,7 mm. Panel může být povrchově 
upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo potažen fólií s imitací dřeva s imitací dřeva zlatý dub, tmavý dub (ořech) 
nebo mahagon. Izolační výplň tvoří kvalitní PUR pěna silná 40 mm, což zaručuje výborné tepelně-izolační vlastnosti. Sekce jsou 
vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících a netvořících freony, plísně, bakterie a insekticidy. Při požáru se neuvolňují 
žádné toxické zplodiny.

Přehled panelů

Stropní pohony s integrovaným osvětlením, které používáme, 
splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou ideálním řeše-
ním pro automatizaci garážových vrat, tedy Vaše pohodlí.

Všechna garážová vrata KRUŽÍK PLUS jsou vybavena 
speciálními tažnými pružinami, které zajišťují jejich nadlehčení, 
takže ruční otevírání nevyžaduje velkou fyzickou sílu.

K instalaci vrat do Vaší garáže nám stačí pouze 150 mm nadpraží 
a 100 mm ostění.

Všechna vrata KRUŽÍK PLUS jsou nenáročná na údržbu. Stačí 
použít obyčejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv běžný prostředek.



Veleslavínova 2357 Herbenova 38
767 01  Kroměříž 102 00  Praha 10 Hostivař
[tel.] 00420 800 100 231
[tel.] 00420 573 336 233

[tel.] 00420 267 710 901

[fax.] 00420 573 343 582
[fax.] 00420 267 710 696

[e-mail] kruzik@kruzik.cz
[e-mail] praha@kruzik.cz

Centrála Kroměříž Pobočka Praha

Autorizovaný prodejce:

www.kruzik.cz

Společnost KRUŽÍK s.r.o. je česká rodinná firma bez cizího kapitálu s tradicí více než 19 let.

Všechna vrata vyrábíme vždy přesně na míru, takže každá vrata jsou v podstatě originál. 
Není tedy potřeba používat žádné nevzhledné rámy, které zasahují do otvoru.

Společnost KRUŽÍK s.r.o. je již velmi dobře etablovaná na evropském trhu. V současnosti více 
než třetinu produkce vyvážíme do 11 evropských zemí. Naše vrata však našla své místo i v 
exotických destinacích jako je například Island, Arménie, Spojené arabské emiráty a Severní 
Korea.

Nebojíme se netradičních zakázek. Naši technici jsou vždy připraveni vyjít zákazníkovi 
vstříc a nabídnout mu optimální řešení pro jakýkoli stavební otvor.

Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů ve výrobě jsme schopni zákazníkům 
nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tuzemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dnů 
od potvrzení objednávky, do zahraničí ve lhůtě 15 pracovních dnů. Pro výrobu našich vrat 
používáme pouze špičkové panely vyrobené v EU předními evropskými výrobci.

Používáme pouze panely o síle 40 mm, takže všechna naše vrata mají výborné tepelně-
izolační vlastnosti. 

Díky vlastní lakovně jsme schopni vyrobit vrata v barevném odstínu přesně podle požadavků 
zákazníků. Používáme pouze kvalitní akrylátové barvy a nabízíme téměř 3000 barev.

Téměř všechny náhradní díly držíme skladem, tudíž jsme schopni poskytnout komponenty 
pro velice rychlé řešení oprav, například v případě nabouraných vrat.

Ceny náhradních dílů jsou u nás ve srovnání s konkurencí velmi příznivé.

Neposledním a rovněž důležitým důvodem, proč zvolit vrata KRUŽÍK PLUS, je vynikající 
poměr ceny a kvality našich výrobků.

Štefánikova 2754/4
695 01  Hodonín
[tel.] 00420 774 773 309
[e-mail] hodonin@kruzik.cz

Pobočka Hodonín

10 DŮVODŮ, PROČ INVESTOVAT DO VRAT KRUŽÍK PLUS:


