Společnost

Společnost TOORS s.r.o. je česká firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem vratové
techniky. Naše vrata jsou osazena v garážích, výrobních halách, autosalonech, logistických
centrech a dalších objektech od Islandu až po Dubaj. Společnost TOORS si za dobu své
existence vydobyla respektované postavení na domácím trhu i na trzích v zahraničí. Tuto
pozici dále rozvíjíme a rozšiřujeme komplexní tvorbou kvality výrobků a služeb ve shodě
se stanovenými i očekávanými požadavky zákazníků, příslušnými zákonnými normami
a předpisy.

Orientace na potřeby
zákazníků

Veškeré produkty jsou řešeny přímo „na míru“ zákazníkovi. Snadná údržba, komfort
ovládání a modernizace produktů TOORS je zaručena zkušeným týmem pracovníků.
TOORS dodává své výrobky pouze prostřednictvím autorizovaných a proškolených
distributorů. Přístup k zákazníkovi je založen na profesionálním vystupování, zákaznicky
orientované podpoře, týmové práci, na odborné znalosti a způsobilosti zaměstnanců
zajišťujících kvalitu dodávaných výrobků a služeb. Každé zakázce jsou přiděleni pracovníci
pro technickou a obchodní podporu, kteří se zákazníkem vytváří přesnou specifikaci
produktu a tím zajistí bezproblémovou realizaci zakázky.

Produkty

PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA
GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA
RYCHLOBĚŽNÁ VRATA
SERVIS (náhradní díly / příslušenství / motory)

Optimální řešení
Sekční průmyslová vrata TOORS INDY jsou moderní vrata navržená tak, aby splňovala
požadavky a potřeby každého uživatele.

Individuální řešení bez kompromisů
Každá průmyslová vrata TOORS INDY jsou vyrobena přesně „na míru“ dle stavební situace
a požadavku zákazníka.
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Minimální nároky na prostor
Sekční vrata se otevírají směrem nahoru. Tato konstrukce Vám poskytuje maximum
místa před i za vraty. Vrata dle stavebních možností zajíždějí pod strop, zůstávají kolmo
u stěny nebo kopírují sklon střechy. Celý systém je nainstalován za stavebním otvorem
a umožňuje Vám využívat pro průjezd celou šířku i výšku otvoru. Toto řešení rovněž
minimalizuje možnost poškození systému. 1

Komfortní ovládání pro snadnou obsluhu
Automatická sekční vrata opatřená elektrickým pohonem a doplněná o další příslušenství
Vám poskytují bezpečnou a příjemnou obsluhu.
1

Certifikovaná bezpečnost podle evropské normy EN 13241-1
Průmyslová sekční vrata TOORS INDY, ovládaná ručně nebo elektricky, jsou bezpečná
v každé fázi otevírání i zavírání. Více informací naleznete na straně 7.
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Atraktivní design a odolnost proti povětrnostním vlivům na desetiletí
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Široká nabídka provedení a doplňků Vám umožní začlenit vrata TOORS INDY do renovovaných objektů i moderních staveb.
Všechny součásti vrat jsou zinkovány. Nejvíce povětrností namáhaná součást, kterou
je vratové křídlo, je vyrobena z vysoce korozi odolného materiálu (DIN 55928-8, třída
odolnosti proti korozi II nebo III) při zachování požadavků na barevnost a architektonický
vzhled. 2
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Skladba panelu sekčních vrat (Protect)
1 ochranná folie
2 polyesterová barva
3 GALFAN®
4 ocel
5 GALFAN®
6 polyuretanová pěna
7 GALFAN®
8 ocel
9 GALFAN®
10 polyesterová barva
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Provedení
Sekční vrata TOORS INDY jsou vyráběna
v provedeních Standard a Protect.
Jejich základem jsou panely od předních
evropských výrobců s dlouholetou
tradicí, progresivními technologiemi
a ověřenou kvalitou výrobků.

1 Standard
• Panel Kingspan od Kingspan Door Components
• Výborné termoizolační vlastnosti
• Sendvičový panel o tloušťce 40 mm
80 mm
ŠŤKA 2
• Tradiční tvar „nosu“ panelu
TLOU,28 W / m K
U= 0
• Výborná odolnost proti korozi
• Silné jádro z tvrdé polyuretanové pěny bez freonu
• Vysoká stabilita a robustnost

Povrchová struktura

Provedení Standard

Vnější strana
Lamela stucco RAL dle výběru
Vnitřní strana
Lamela stucco RAL 9010

Stucco

plus
Standard pro RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016 •
3× odolnější proti poškození •
Vyvinuto speciálně pro minimalizaci •
drobných poškození
Povrchová úprava plus byla vyvinuta speciálně
pro sekční vrata. Nástřik v tomto provedení je
třikrát tvrdší a tedy mnohem odolnější
proti poškození. Panely RAL 9006, RAL 9007,
RAL 7016 dodáváme standardně v této jedinečné
povrchové úpravě.
Velký výběr z možností provedení vrat vyhoví
potřebám každého logistického centra
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RAL 9010

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 7016

RAL 5010
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• Panel Hoesch Sectiotec od ThyssenKrupp Steel Europe
• Výborné termoizolační vlastnosti
• Sendvičový panel o tloušťce 40 mm
• Silné jádro z tvrdé polyuretanové pěny bez freonu
• Ochrana proti sevření prstů (více informací na str. 7)
• Excelentní odolnost proti korozi pomocí povrchové úpravy GALFAN®
• Konstrukce zajišťující maximální stabilitu a robustnost
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Povrchové struktury
Provedení Protect

Vnější strana
Lamela stucco RAL dle výběru
Vnitřní strana
Lamela hladká RAL 9002

Stucco

nebo
Vnější strana
Lamela hladká RAL 9010
Vnitřní strana
Lamela hladká RAL 9010

RAL 9002

RAL 9010

RAL 1021

RAL 3000

RAL 5010

RAL 6009

Hladký

RAL 8014

RAL 7016

RAL 9006

RAL 9007

Provedení Protect

Vnější strana
V-profil hladký RAL 9006
Vnitřní strana
Lamela hladká RAL 9002

RAL 9006

V-profil

Provedení Protect

Vnější strana
Bez drážky hladká RAL 9010
Vnitřní strana
Lamela hladká RAL 9010

RAL 9010

Hladký

Antigrafiti
Ochrana vrat v podobě
transparentního nástřiku,
který umožní jednoduché
odstranění „uměleckého
díla“.
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Potřebujete více světla nebo
čerstvého vzduchu v halách?

Vyberte si vhodné řešení z naší nabídky
Celohliníkové sekce
Tyto sekce jsou sestaveny z eloxovaných hliníkových profilů s ochranou proti sevření
prstů nebo s tradičním tvarem „nosu“. Jako výplň rámu lze použít různé materiály podle
požadavku na tepelnou izolaci, propustnost světla a celkový vzhled.

Jednoduché prosklení
Materiál: SAN UV, polykarbonát
Design prosklení (pro SAN UV): čiré, satin, opál

Dvojité izolační prosklení
Materiál: SAN UV, polykarbonát
Design prosklení (pro SAN UV): čiré, satin, opál

Zateplené hliníkové výplně
Materiál: hliník, polystyrén
Design výplně: stucco, hladký

Tahokov
Materiál: přírodní hliník
Design: oko 16/8, 22/12
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Okna
Dvojité izolační prosklení SAN UV – výborné optické vlastnosti, vysoká odolnost proti
povětrnostním vlivům (UV záření), minimální riziko vniknutí prachu či vlhkosti.

Oválná
Barva rámu: černá
Povrch rámu: hladký

Hranatá
Barva rámu: černá, stříbrná (šedá)
Povrch rámu: hladký
hranatá okna

oválné okno

Sekční vrata TOORS INDY jsou testována
a certifikována podle evropské normy EN 13241-1
Tepelná izolace

Bezpečnost
1

Sekce vratového křídla U = 0,5 W/m2K
Zabudovaná vrata* U = 1,5 W/m2K

Ochrana proti sevření prstů zamezuje možnosti uvíznutí a pohmoždění prstů mezi sekcemi
(v provedení Protect)

*platí pro vrata 2 500 × 2 610 mm

2

Po stranách uzavřené vedení znemožňuje vsunutí ruky a jakýchkoli předmětů mezi vodicí
profily a vratové křídlo

3

Pojistky při prasknutí pružiny zamezí pádu vratového křídla při eventuálním prasknutí pružiny

Odolnost proti větru

4

Pojistka při prasknutí lanka zabrání pádu vratového křídla v případě náhlého uvolnění
nebo prasknutí lanka

Třída 3

Zvuková izolace
R = cca. 25 dB

3
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Automatická sekční vrata TOORS INDY
komfort, spolehlivost, bezpečnost ...
Hřídelové pohony GfA-ELEKTROMATEN

GfA jako vedoucí firma na trhu splňuje
nejnáročnější požadavky zákazníků z celého
světa. S nadčasovými řešeními a vysoce
moderní výrobou určuje měřítka kvality
a spolehlivosti. Výrobky této společnosti
jsou používány ve stovkách tisíc aplikací
po celém světě a staly se synonymem pro
inovace, kvalitu a bezchybnou funkci.

Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
100% kontrola kvality v každé fázi výrobního procesu. Každý motor prochází před
expedicí výkonovým a funkčním testem.

Systémové řešení pro správnou funkčnost
Veškeré pohony, řídicí jednotky a jejich příslušenství jsou plně kompatibilní a navzájem
testovány.

Široká nabídka pohonů a jejich variant pro optimální řešení
Vhodnou kombinací výkonu motoru, typu nouzového ovládání, přívodního napětí, typu
řídicí jednotky a doplňkového příslušenství Vám „ušijeme řešení na míru“.

Nouzové ruční ovládání
V případě výpadku elektrického proudu nabízíme dva způsoby nouzového ovládání:
• Rychlý řetěz
• Odblokování

Řídicí jednotky
1

2
3
1

2
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TS 956 a TS958 Ovládání TOTMAN („mrtvý muž“)
• IP65 u přímého propojení nebo IP54 se zástrčkou CEE
• Integrovaná povelová tlačítka OTEVŘÍT-STOP-ZAVŘÍT
• 7-segmentový stavový a informační displej
• Nouzové vypnutí (volitelné příslušenství)
• Klíčový spínač (volitelné příslušenství)
• Čítač cyklů
• Čítač servisních cyklů
• Kontrola síly ve směru OTEVŘÍT
TS 961 a TS970 Impulsní ovládání
Navíc oproti TS 956 a TS 958:
• Otočný spínač pro mezipolohu / částečné otevření
(volitelné příslušenství)
• Automatické časové zavírání (1 – 240 s)
• Automatické přizpůsobení se podlaze (TS 970)

3

TS 981
Navíc oproti TS 970:
• Ovládání jednosměrného a obousměrného provozu
• Funkce „plavební komory“ (separátní modul)
• Funkce signalizace stavu (separátní modul)
• RWA řízení (připojení k hlásiči požáru s nuceným otevřením vrat)
4
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Optická spínací lišta
Je namontována uvnitř spodního těsnicího profilu a zabezpečuje zastavení vratového křídla
při kontaktu s překážkou a její následné uvolnění. IP68.

Světelné závory
6
7

Chrání před kontaktem překážky s vratovým křídlem
Reflexní světelná závora
• IP65, dosah 8 m
Jednosměrná světelná závora
• IP65, dosah 25 m
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Dálkové ovládání
9

Přijímač s UBS konektorem k vestavbě do řídicí jednotky
Jednokanálový nebo čtyřkanálový vysílač

10

Propojovací krabička se spirál kabelem

8

Zajišťuje přenos informací z vratového křídla do řídicí jednotky pohonu, IP65
11

10

Externí uzamykatelné povelové trojtlačítko
IP65

12

Semafory

12

Žárovka E27, 230 V, 40 W, IP65
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Dynamic Duo
• Pohon GfA ELEKTROMATEN pro sekční vrata
s patentovaným přímým měničem a řídicí
jednotkou TS 970 nebo TS 981.
• Plynule volitelná rychlost na výstupu
od 20 do 65 min-1 s pomalým rozběhem
a pomalým zastavením, které šetří
mechanické součásti vrat i pohonu.
• Vyznamenáno inovačním oceněním
z veletrhu vratové techniky R+T 2006
ve Stuttgartu.
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Přizpůsobí se každému prostoru
Příklady možností
jednotlivých typů vedení / kování

Naše práce začíná dříve, než utratíte první korunu. Před samotným výběrem vratové techniky Vám pomůžeme najít optimální řešení včetně stavební připravenosti a tím ochránit
Vaše investice.
Pro volbu vhodného vedení je rozhodující prostor, který je k dispozici nad vratovým otvo
rem. Způsob vedení sekčních průmyslových vrat TOORS INDY lze dokonale přizpůsobit
prostorovým podmínkám každé stavby.

LL

FLL

Stavební připravenost
Každému typu vedení odpovídá daná stavební připravenost, která Vám zaručí optimální
fungování celého systému.

LL-F

FLL-F

SL

FSL

HL

FHL

HL-T / HL-L

VL-T / VL-L

VL
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... rychlost,
odbornost,
kvalita ...

Nezapomeňte na pravidelný servis !
S Vaším automobilem jezdíte rovněž na pravidelné servisní prohlídky.
Zajistěte tuto nezbytnost také Vašim vratům.

Bezpečnost
Správná funkce bezpečnostních prvků
[zamezení pádu vratového křídla při prasknutí torzní pružiny či lanka]
Minimalizace náhlé poruchy [nedojde k omezení Vaší logistiky]
Snížení rizika neoprávněného vniknutí do objektu [nedávejte zlodějům šanci]

Co Vám přinášejí
pravidelné kontroly?

Úsporu finančních prostředků
Prodloužení životnosti vrat a jejich pohonů [životnost pohonu u špatně vyvážených vrat
se zkracuje z roků na měsíce, snížení spotřeby el. energie u automatických vrat]
Odstranění rizika nákladných oprav [náklady na odstranění havarijního stavu několikanásobně
převyšují náklady na pravidelný servis]
Zajištění správných tepelně izolačních vlastností [správně seřízená vrata minimalizují úniky
tepla při chladném počasí a naopak zabraňují přehřívání vnitřních prostor v horkých dnech]

Naši autorizovaní distributoři Vám zajistí …
Odbornou kontrolu průmyslových vrat
Pravidelnou údržbu a servisní prohlídky
Doplnění vrat o různá příslušenství
Výměnu a montáž průmyslových vrat a pohonů

Sklad náhradních dílů, výroba náhradních dílů „na míru“, logistika náhradních dílů k distributorům
Oddělená zakázková výroba pro maximální flexibilitu a rychlost
Technické poradenství
Standardizované postupy servisních prohlídek od výrobce

Sjednejte si s autorizovaným
distributorem servisní smlouvu,
s kterou získáte všechny benefity
popsané výše a další extra výhody
v podobě pohotovostní služby pro
případy havárií a speciální slevy
na náhradní díly.

Autorizovaný distributor
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