
VÝKLOPNÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA

DVOJKRÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA

ROLOVACIA GARÁŽOVÁ BRÁNA

 len vonkajší priestor  dvere aj brána v jednom

 veľká potreba otváracieho rozmeru

Technika, technológia, možnosti
Na dutý profil rámu z galvanizovanej ocele,na gulôčkové
 ložiskové závesy montované krídlo sa uzatvára 
gumeným tesnením naokolo, povrch je z oceľového 
plechu, a je objednateľné vo vzoroch a farbách ako 
výklopné brány.

V prípade zvýšeného nároku na tepelnô izoláciu krídla 
obklopíme polystyrénovým zateplením a vnútornú 
stranu pokryjeme obložením.

 priestorovo nenárožná  výroba aj v individuálnych rozmeroch 

 štruktúra z ľahkej ocele  menej izolačná

Technika, technológia, možnosti
Z hľadiska konštrukcie (roleta sa natáča do nad nimi uloženého 
puzdra), tým ani z vnútorného, ani z vonkajšieho priestoru neuberá 
miesto, ba aj na bočných stranách je nárok na priestor minimálny, 
celkove len spúšťajúci rám. Je použiteľné k zatváraniu takmer u 
všetkých typov garáží.

Automatizácia je vykonateľná do osy zabudovaným rúrovým 
motorom, ktorý môže fungovať postranným zapínačom alebo 
zabudovanou signalizáciou ovládačom, v prípade výpadku 
elektrického prúdu samozrejme sa dá aj ručne otvoriť pákou. 
Za príplatok so zabudovaním krútiaceho momentu motor 
zabráni úrazom pod fungujúcu bránu dostaných sa 
predmetov, osôb, a bezpečnosť je možné ešte  znásobiť 
aj na dvoch stranách zabudovanou svetelnou mrežou.

Do lamiel umiestneným svetlíkom môžeme zabezpečiť 
osvetlenie garáže.

Vzhľad
Máme k dispozícii široký výber, mimo klasickej bielej 
je objednateľná aj drevotrieskovom resp. farebnom 
prevedení, samozrejme tieto možnosti sa vzťahujú 
nielen na lamely, ale aj na puzdro a vodidlá.

Ochrana:
• proti vlámaniu (nadvihnutie);

• proti pretrhnutiu pružiny;

• proti privrznutiu prstov;

• proti roztrhnutiu bowdenu;

• ochrana krútiaceho momentu.

O tepelnoizolačných paneloch:
• 40 mm hrubé, polyuretán; penová 
  výplň, sendvičový panel medzi 
  oceľovými plechmi;

• konštrukcia bez termálneho mostu;

• ktorého tepelná izolácia na panely 
  je: 0,5 W/m2K;  

• ani celá konštrukcia nepresahuje 
  hodnotu 1,3 W/m2K;

• panely sú vyhotovené ochranou 
  proti zaseknutiu prstov

 O koľajovom vedení:
• Výroba brán je  z primeranej 
  hrúbky vyhotoveného železa
• na štyroch stranách s elastickým 
  tesnením, dosiahnúc vysoké 
  vodovzdorné-vzduchotesné 
  hermetické uzavretie

• dolné elastické tesnenie je tzv. 
  komorového vyhotovenia, výborne 
  sa prispôsobuje aj k nerovnému 
  terénu

 Skladom  finančne priaznivé vyhotovenie 

 zabudovateľné takmer 
na každé miesto

 rozmery

Vzhľad
V základnej cene prevedenie v 2 farbách, uspokojíme aj 
ojedinelé požiadavky na základe RAL farebnej palety. 
Vyhotovenie aj podľa estetickách požiadaviek s 
drevotrieskovou fóliou. Prelisovanie je zvislé ale je 
možné vyhotovenie aj vo vodorovnej polohe.

Technika, technológia, možnosti
Konštrukcia rámu brány, koľajnicové vedenie je z 
galvanizovanej oceľe.  Výklopná brána je 0,5 mm-rebrová 
oceľ, žiarovo pozinkovaná, práškové povrstenie, sintrovaný povrch zabezpečuje dvojnásobná 
ochrana proti korózii. Proti búrke, dažďu elastický uzatvárajúci profil zabezpečuje ochranu.

Brány sa vyhotovujú prevažne z bezizolačnách platní, napriek tomu zabezpečujú dobrý uzáver na troch 
stranách prebiehajúcim elastickým tesnením, kým dole, ak to podlaha umožní, brána sa uzatvára na 
pozinkovaný plechový prah. Je možnosť vyhotovenia uzáveru dole aj elastickým alebo kefovitým 
tlmením, zlepšiť tým uzáver, ak nie je možné vyhotovenie prahu.

 Dlhotrvajúca životnosť izolácia bez termálneho mostu  
výroba aj v individuálnych rozmeroch

 

 osadenie je závislé od priestoru

Zvislým smerom sa otvárajúca, v otvorenej polohe pod stropom sa 
nachádzajúca, vodorovne položená garážová brána má ideálne využitie 
priestoru, pri použití nezaberá z užitkovej plochy ani v garáži, ani mimo 
nej. V uzavretej polohe sa garážová brána nachádza na vnútornej strane 
steny, preto je vstavateľná aj za oblé otvorové priestory. Môže byť ideálnym 
riešením aj na výmenu starej garážovej brány.

Popri všetkom je to veľmi elegantné a vysoko prestížne vyhotovenie, hlavne 
v motorizovanom prevedení!
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SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA

KOĽAJNICOVÉ SYSTÉMY

R70
nízke koľaj

rozmer premostenia: 
70 mm∗ / 120 mm∗∗

R200
normálne - 2 farebné

rozmer premostenia: 
200 mm∗ / 230 mm∗∗

TORZNÉ KOĽAJOVÉ SYSTÉMY

Torznými pružinami vybavené systémy 
sú uložené nad otvorom nachádzajúcej sa 
osy, s pružinami rozličného počtu.

 bezpečnostné zariadenie:
bezpešnosť proti pretrhnutiu pružín

PRUŽINOVÝ SYSTÉM

Pružinové systémy fungujú na dvoch stranách otvorov zvislo 
umiestnenými pružinami.

Rozmery ralizácie tohto systému sú maximalizované!
Šírka: 4000 mm, Výška: 2465 mm.

 Zabudovanie priechodných dverí do pružinového systému nie je možné!

PRIECHODOVÉ DVERE

nízke
prahy: 25 mm

normálne
prahy: 175 mm

alu. RAL∗

farby rámu:

otváranie dverí smerom von.

SMART GATE OVLÁDAČ
• Otváranie mobilom
• Bluetooth technológia
• aplikácia zdarma
• V prípade iOS blížiac sa k bráne 
aplikácia uľahčuje otvorenie

ČÍTAČKA ODTLAČKOV 
PRSTOV
• 80 variácií odtlačkov prstov
• prevádzka na batériu
• 50 metrov dosahu

BATÉRIOVÉ KÓDOVACIE 
KOMBINÁCIE

VÝSTRAŽNÉ ZARIADENIE
• v prípade prejazdu zastaví uzatváranie
• 8 metrov dosah
• podľa požiadavky konzol zabudovaný do 
koľajového zariadenia

∗ ručné ovládanie / ∗∗ v prípade motorového ovládania∗ ručné ovládanie / ∗∗ v prípade motorového ovládania

EXS-40
pružina

rozmer premostenia 
70 mm∗ / 120 mm∗∗

Prečo 
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SPOĽAHLIVÉ 
 VŠETKO

 
na jednom mieste

SVETLÍKY-OKNÁ

Do garážovej brány zabudované svetlíky 
umožňujú prehľad aj na prostredie z druhej 
strany.

Plastové okno s rámom
rozmery: 510 × 330 mm
vložka: akryl/sklo
farby rámu:
biela, dub, RAL*

Kyselinovzdorné okrúhle okno
rozmery: Ø 330 mm / Ø 240 mm
vložka: akryl
farba rámu: inox

Kyselinovzdorné hranaté 
okno
rozmery: viac rozmerov
vložka: akryl
farba rámu: inox

DOPLNKY

PORIADOK V GARÁŽI
• držiaky na 
polievaciehadice  

• kombinované
vešiaky

• držiaky na pneumatiky • nástenné vešiaky
• vešiaky na náradie • držiaky na bicykle

VÝBER PANELOV PRE POUŽÍVATEĽOV 

Pre vonkajšie vlastnosti sa stane estetickým, kvôli vnútorným vlastnostiam bude nadčasovým riešením vášho domova. 

   bezpečné a pohodlné  úspora s izoláciou

   využitie priestoru na vysokej 
úrovni

 krátka výrobná doba

BEZ PRELISOVANIA

ANTRACITOVÁ-HLADKÁ BIELA-DREVOTRIESKOVÁ BIELA-DREVOTRIESKOVÁ BIELA-DREVOTRIESKOVÁ

BIELA-HLADKÁ

ORECHOVÁ-
DREVOTRIESKOVÁ

ORECHOVÁ-HLADKÁ

ZLATÝ DUB-
DREVOTRIESKOVÁ

ZLATÝ DUB-HLADKÁ

ANTRACITOVÁ-HLADKÁ

MAHAGÓNOVÁ-HLADKÁ

FEHÉR – SIMA

KAZETOVÁ ÚZKE PRELISOVANIE ŠIROKÉ PRELISOVANIE

TypyTypy

TypyTypy

PANORAMATICKÁ-
SEKCIONÁLNA

je dôležité svetlo?

Nechajte vniknúť čo najviac do garáže s 
prevedením full vision profilmi, a to všetko 
s elegantným moderným vzhľadom. Farba 
je eloxovaný hliník, ale na požiadavku  
zafarbíme podľa RAL* palety.

- online 

plánovanie 

garážovej brány

Naprojektujte 

si garážovú bránu 

online a objednajte

 jedným kliknutím!

Ďaľšie podrobnosti:
www.garazskapubirodalom.hu

VŠEOBECNE KU KAŽDEJ 

JOLA 

GARÁŽOVEJ BRÁNE

 – 

zázemie, maďarská 
výroba

WWW.JOLASLOVAKIA.SK
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obchodov v 3 krajinách
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www. .skdvereoknabratislava

www. .skinterierdverebratislava

www. .skparketbratislava

www. .skgarazovabranabratislava

www. .skzatepleniebratislava

    

  

výrobné prevádzky
16

rokov skúseností

JOLA SLOVAKIA 
na sociálnych 
sieťach!

Skupina JOLA: 

943 01 Štúrovo Slovakia,
Bocskaiho rad 1169/1

Telefón: +421 948 320 510

Email: sturovo@jolaslovakia.sk

040 18 Košice,
Ukrajinská 58.

Telefón: +421 910 722 011

Email: kosice@jolaslovakia.sk

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU!

Lebo u nás 
dostanete všetko 

na jednom mieste! 

 Prečo si vybrať práve nás?

WWW.JOLASLOVAKIA.SK

Kontakt na odborníka, 
ktorý je k Vám najbližšie:

Zdravíme Vás!

Držíte v rukách katalóg garážových brán skupiny JOLA. Našim 
cieľom je, aby sme vás zaviedli do témy a pomohli vybrať k vášmu 
domu a predstavám najvhodnejšiu garážovú bránu.

Ponuka:

Sekcionálne Posuvné Dvojkrídlové Rolovacie

SEKCIONÁLNE  POSUVNÉ  DVOJKRÍDLOVÉ  ROLOVACIE| | |

VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU

GARÁŽOVEJ BRÁNE


