SEKČNÍ GARÁŽOVÁ
VRATA Yett

Vrata Yett – vše, co očekáváte od garážových vrat
PĚKNÝ VZHLED
TEPLO
SPOLEHLIVOST
BEZPEČÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Slovo Yett pochází ze staroangličtiny a znamená doslova vrata přičemž se jedná o zcela specifickou konstrukci, a to železná vrata známá ze Skotska
ze 14. století, která proslula svým bezpečným a pohodlným používáním, odolností a spolehlivostí. Jednalo
se o zvedací křídlo, které bylo vyrobeno z železných
mříží a které odolalo jakémukoliv obléhání pevnosti.

Pokud již byl vjezd do hradu opatřen dřevěnými
vraty, pak se Yett montovala pro další a spolehlivější
ochranu. Yett vrata byla natolik dokonalá, že je směli
mít pouze lidé s vyššími královskými hodnostmi.
Dnes je vše mnohem jednodušší – opatřit garáž
sekčními vraty Yett a ocenit tak jejich unikátnost mohou všichni!

Dnešní spotřebitelé kladou důraz na bezpečnost,
spolehlivost a na poměr kvality a ceny. Nová Yett vrata patří mezi high-tech produkty a to díky modernímu
vzhledu, využití moderních technologií, energetické
úspornosti a bezpečnostnímu řešení, které je založeno na mnohaleté zkušenosti vývojářů z celého světa.

Inovativní design garážových vrat Yett je technickou
novinkou a je chráněn autorskými právy.
Dnes mohou být vrata Yett považována za nejdokonalejší garážová vrata na světě.
Od konce roku 2011 společnost DoorHan vlastní
práva na výrobu těchto unikátních vrat.

Garážová vrata
série Yett 01
Rozměry vrat:
šířka — od 1 800 do 3 000 mm;
výška — od 1 900 do 2 700 mm.
Parametry stavebního otvoru:
ostění — 145 mm;
nadpraží — 90 mm.

Garážová vrata
série Yett 02
Rozměry vrat:
šířka — od 1 800 do 5 500 mm;
výška — od 1 800 do 3 000 mm.
Parametry stavebního otvoru:
ostění — 100 mm;
nadpraží — 135 mm.

Sekční vrata Yett 01 jsou určena k instalaci do nevelkých garážových otvorů s omezenou výškou nadpraží (vzdálenost od horní části
otvoru ke stropu) a s nízkou frekvencí užívání během dne. Vrata této
série mají unikátní systém vyvážení křídla vrat moderním mechanismem tažných pružin.
Pro tuto variantu vrat existují dvě možnosti řešení: individuální Yett
01 (přizpůsobené potřebám zákazníka) a Yett 01S se standardními rozměry.
Vrata YETT 01 jsou vyráběna ze sendvičových panelů dle individuálních požadavků zákazníka na rozměr, typ, povrch a barvu.
Varianta YETT 01S bude vyráběna v několika rozměrech, ze sendvičových panelů s centrální drážkou a povrchem imitace dřeva v barvě
bílé (RAL 9010) nebo zlatý dub.

Sekční vrata Yett 02 jsou určena k instalaci do větších garážových otvorů s větší výškou nadpraží (vzdálenost od horní části otvoru ke stropu)
a pro časté použití během dne. Vrata jsou vyvážena torzními pružinami.
Pro tuto variantu vrat existují dvě možnosti řešení: individuální Yett 02
(přizpůsobené potřebám zákazníka) a Yett 02S se standardními rozměry.
Vrata YETT 02 jsou vyráběna ze sendvičových panelů dle individuálních požadavků zákazníka na rozměr, typ, povrch a barvu.
Varianta YETT 02S bude vyráběna v několika rozměrech, ze sendvičových panelů s centrální drážkou a povrchem imitace dřeva v barvě bílé
(RAL 9010) nebo zlatý dub.

KRÁSA V DETAILECH

Nabídka panelů a příslušenství
Typy panelů

Struktura

Hladký povrch

Povrch stucco

Povrch imitace dřeva
Lamela

V-Profil

V-Profil
s centrální drážkou

Panel s centrální
drážkou

Hladký panel

Panel Kazeta

Barevné provedení

Mahagon

Wenge

Tmavý dub

Zelený dub

Zlatý dub
Můžete si vybrat libovolnou barvu panelů
podle mezinárodního RAL vzorníku.

RAL 9010
Bílá

Okna

RAL 8014
Hnědá

RAL 6005
Zelená

RAL 5005
Modrá

RAL 9006
Stříbrná

RAL 3000
Červená

RAL 7016
Antracit

Do sekčních vrat DoorHan mohou být vsazena okna různých typů s nárazuvzdorným
polykarbonátem. Taková okna jsou pak originálním designovým doplňkem vrat.

Rozměry oken — 452 × 302 mm

Průměr okna — 360 mm

Barvy okenního rámu

Bílá

Madla

Doplňující
zámek

Hnědá

Barvy okenního rámu

Tmavý dub

Černá

Zlatý dub

Stříbrná

Všechna sekční vrata DoorHan mohou být dodána se speciálními
madly, která umožňují ruční otevírání vrat. Tato elegantní madla dokreslují celkový design vrat, ergonomický tvar držadel ulehčuje proces otevírání vrat.
Mechanický zámek automaticky
zablokuje vratové křídlo po zavření.

TEPLO PO CELÝ ROK

Snímek vrat z termovizní kamery

Nové boční těsnění garážových vrat

Nová horní těsnicí lišta

Vrchní profil

Mrazuvzdorné těsnění

S přerušeným tepelným mostem

-20

+18

S přerušeným
tepelným
mostem

-15,1

Kryt

+1

+6

-19
Horní
těsnící lišta
Těsnění

Dvojitý obrys u těsnění

Těsnění v zimě nepromrzá díky
tomu, že přiléhá velkou plochou
ke stavebnímu otvoru a zároveň je
dobře zafixováno k rohové stojce.
Kryt současně snižuje hlučnost chodu vrat.

Nová horní těsnicí lišta, která je
určena k hermetizaci vrat, se skládá
z hliníkového profilu a speciálního
těsnění, které je natolik široké, že
chrání vrata od promrzání v místech
kontaktu se stavebním otvorem.

V panelech DoorHan nejsou
přední a zadní ocelové listy vzájemně propojené, takže nevzniká tepelný můstek. Tato mezera zajišťuje
termický odpor vrat, což zabraňuje
promrzání panelů v místech spojů.
Nehydroskopické těsnění se dává
mezi panely a zajišťuje spolehlivou
hermetizaci vrat.

SPOLEHLIVOST VE VŠEM

Vodicí lišty
Yett 01, Yett 02

Yett 01, Yett 02

Vodicí lišty jsou vyrobeny z jednoho listu plechu bez nýtovaných spojů, čímž je zajištěna spolehlivost, plynulý
a tichý provoz vrat. Díky novým lištám je konstrukce vrat velmi ergonomická.

1.
2.
3.
4.

Kolečka
Kryt
Křídlo vrat
Vodící lišty

1

2

3

4

Díky těmto designovým prvkům vrata Yett zabírají v garáži o 30 % méně místa.
Ocelový oblouk

Yett 01

Yett 02

Oblouk vodicích lišt se skládá z ocelových dílů spojených svařováním. Systém otvorů v oblouku umožňuje
přesnější a rychlejší montáž vodících lišt.

SPOLEHLIVOST VE VŠEM

Boční panty
Yett 01, Yett 02

Yett 01, Yett 02

Yett 01, Yett 02

Spodní nastavitelný pant

Boční nastavitelný pant

Díky novým vodícím lištám je konstrukce vrat
velmi ergonomická. Nové boční, horní a dolní panty umožňují pohodlné seřízení přilnutí křídla vrat ke
stavebnímu otvoru, což zvyšuje úsporu energií a lepší

Horní nastavitelný pant

utěsnění celé místnosti. Díky tomu, že zde nejsou žádné
vystupující prvky bočních pantů, zlepšila se estetická
úroveň konstrukce vrat. Boční panty jsou instalovány
v jedné rovině s křídlem vrat a vertikální vodící lištou.

Dekorativní kryty

Yett 01

Yett 02
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Pružina
Kolečko
Vodící lišta
Držák kolečka
Křídlo vrat

Ozdobné plastové kryty jsou namontovány na
vertikální vodící lišty a brání vniknutí cizích předmětů
do pohyblivých částí vrat. Díky krytům vypadá kon-

strukce z estetického hlediska mnohem lépe, je chráněná před korozí a tlumí hluk způsobovaný pohybem
vratového křídla.

BEZPEČNOST NADE VŠE

Systém tažných pružin

Systém zdvojeného lanka

Yett 01

Yett 01

Použití systému tažných pružin
ve vyvažovacím mechanismu vratového křídla zajišťuje maximální bezpečnost během provozu. Pokud by
praskla jedna pružina, pak ta druhá
udrží křídlo vrat a tím zabrání jeho
pádu. Bezpečnostní mechanismus
typu Aligator zajišťuje bezpečné
upevnění pružin.
Rámová konstrukce

Použití dvou lanek z obou stran
vrat chrání křídlo před pádem v případě selhání jednoho z nich.

Pojistka proti prasknutí pružiny
Yett 02

Pojistka, která se umísťuje na
torzní pružinový mechanismus, zablokuje hřídel v případě prasknutí
pružiny, a tím zabrání pádu křídla
vrat.

Přípravná montáž

Yett 01

Yett 02

MINUT

Rámovou konstrukci vrat lze
montovat dvěma způsoby: smontováním samostatných vertikálních
částí kování nebo smontováním
vertikálních částí kování v rámové
konstrukci. Tento způsob montáže
umožňuje přizpůsobit se jakýmkoli parametrům stavebního otvoru,
čímž se znatelně zkracuje doba
montáže.

Vrata jsou dodávána v maximálním stupni smontování, což značně
zkracuje dobu montáže u zákazníka: panely jsou dodávány s připevněnými
bočními i středovými panty; kování je kompletní včetně oblouku; v pružinovém systému jsou natažena lana. Pečlivé balení zaručuje ochranu výrobku před poškozením během přepravy.

Pohony

Pohon Sectional byl vyvinut společností DoorHan, je určen pro
pohon garážových vrat s průměrnou intenzitou užívání. Snadno se
montuje k vodící liště, a poté se připevní ke stropu. V krytu pohonu je
zabudovaná lampička, která je určena k osvětlení garáže a zapíná se automaticky při otevírání vrat. Jedním dálkovým ovladačem Transmitter 4
lze ovládat čtyři různá automatická zařízení.

VI

