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S více než dvanáctiletým působením na trhu je dnes společnost KRUŽÍK s.r.o. 
již tradičním výrobcem sekčních garážových a průmyslových vrat. Bohaté zkuše-
nosti s výrobou a obchodem na domácím i evropském trhu ji řadí mezi největší 
tuzemské producenty v tomto oboru. Naše společnost se v posledních letech 
stále výrazněji prosazuje i v evropském měřítku a v současnosti máme pravidelný 
odbyt již v 9 evropských zemích. Nejmodernější technologie výroby sekčních vrat 
garantují certifi káty TÜV na všechny výrobky fi rmy KRUŽÍK s.r.o. i certifi kát ISO 
9001:2000 na systém řízení jakosti. Bezpečný provoz zaručuje přísná evropská 
norma EN 13241–1.

Díky zkušenostem i získaným certifi kátům dnes naše společnost nabízí a garantuje 
nejvyšší kvalitu, bezpečnost provozu, záruku výrobků i vysokou fl exibilitu s vyškole-
ným týmem odborných pracovníků.
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„Všechna vrata KRUŽÍK jsou naprosto 
nenáročná na údržbu. Stačí použít 
obyčejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv 
běžný mycí prostředek.“

Zavěšení vodorovných kolejnic 
ke stropu je možné zajistit 
pomocí seřizovacího závěsu
z galvanicky pozinkované oceli.

K vratům s kováním ECO se 
standardně dodává spodní 
seřizovací pant, který zajišťuje 
dokonalé vyvážení vrat.

„Lamelová vrata jsou opravdovou klasikou mezi moderními typy prolisů.“

garážová vrata //
design lamela
Na obrázku > Lamelová vrata / provedení mahagon 

Díky jasným liniím a přesným rozestupům lamel se hodí k jakémukoliv typu domu 
a zdiva. Snadná údržba a spolehlivý provoz jsou dalšími z mnoha výhod toho-
to výrobku. Lamelová vrata jsou standardně dodávána v bílé barvě, na přání 
je možno mít jakoukoliv barvu dle vzorníku RAL nebo imitaci dřeva v provedení 
zlatý dub, tmavý dub i mahagon. Povrchová úprava je u všech variant zvýrazněna 
strukturou dřeva woodgrain. Pouze imitaci v provedení zlatý dub je možno dodat 
i v hladkém provedení.
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Ocelová kladka umožňuje 
přesné a rychlé přenesení 
lanka do vodorovné polohy.

Při použití sníženého kování 
R70 je torzní pružina umís-
těna na konci vodorovných 
vodících kolejnic.

„K instalaci vrat do Vaší garáže nám stačí pouze 70mm nadpraží u varianty 
bez elektrického pohonu a 110mm s pohonem.“

garážová vrata //
design kazeta
Na obrázku > Kazetová vrata / barva základní bílá

Kazetová vrata jsou již po mnoho let ve velké oblibě pro svůj charakteristický 
vzhled, kterým báječně doplňují architekturu Vašeho domu. Jako všechny typy 
našich výrobků, nabízejí i kazetová vrata výbornou ochranu proti vloupání. Kazeto-
vá vrata jsou nejvhodnější pro použití dekorativního prosklení. Jsou dodávána vždy 
s použitím struktury dřeva woodgrain, standardně v bílé barvě. Samozřejmostí je 
možnost volby barev dle palety RAL i imitací dřeva v provedení zlatý dub, tmavý 
dub a mahagon.
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Boční panty jsou součástí 
každých vrat a slouží k nasta-
vení maximálního utěsnění po 
stranách stavebního otvoru.

Všechna garážová vrata 
KRUŽÍK jsou vybavena 
speciální vyrovnávací (torzní) 
pružinou, která zajišťuje 
jejich nadlehčení, takže ruční 
otevírání nevyžaduje velkou 
fyzickou sílu.

„Vyrábíme vrata vždy přesně na míru a tím dosahujeme toho, že každý stavební 
otvor je precizně vyplněn.“

garážová vrata //
design drážka
Na obrázku > Garážová vrata s drážkou / provedení zlatý dub

Vrata se středovou drážkou se v poslední době stávají stále vyhledávanějším 
představitelem moderního designu garáží. Užitné vlastnosti tohoto typu zůstávají 
stejně vynikající jako u všech ostatních modelů garážových vrat. Středová drážka 
vytváří opticky jasné a pravidelné linie. Samozřejmostí je možnost použití široké 
škály barev dle vzorníku RAL. Povrchová úprava je zvýrazněna designem struktury 
dřeva woodgrain, pouze při použití imitace zlatý dub je povrch hladký.
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Automatika elektrického 
pohonu při kontaktu 
s jakoukoli překážkou 
okamžitě zastaví vrata 
a vzápětí aktivuje zpětný 
chod.

„Pokud je nainstalován stropní pohon, působí tento pohon sám o sobě jako 
nejlepší zabezpečení proti vloupání.“

garážová vrata //
design hladký
Na obrázku > Hladká garážová vrata / provedení zlatý dub

Toto luxusní provedení vrat si svým moderním a elegantním vzhledem získává 
v poslední době stále více příznivců. Vrata vyrobená z  panelů bez prolisů se 
báječně hodí k moderní architektuře. Díky širokému výběru barev dle palety RAL 
nebo imitace v barvě zlatého dubu můžete bez problému sladit vrata s barevnou 
koncepcí svého domu. Tato varianta je dodávána vždy v hladkém provedení, tzn. 
nemá strukturu dřeva woodgrain.
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Provedení styku jednotlivých 
sekcí zamezuje riziku sevření 
prstů při manipulaci s vraty, 
což ocení především rodiny 
s dětmi. 

Možnost Vašeho takřka neo-
mezeného výběru umožňuje 
široká paleta barev dle stan-
dardu RAL.

„Všechny barvy jsou vysoce odolné proti povětrnostním vlivům, proto si naše 
vrata zachovávají barevnou stálost po dlouhá léta.“

garážová vrata //
barevné provedení
Na obrázku > Lamelová vrata / barva stříbrná

Díky možnosti lakování veškerých vrat dle široké škály vzorníku RAL ve vlastní 
lakovně dokážeme splnit každé Vaše přání. Vrata, která jsou barevně skloubena 
s celkovým vzhledem domu nebo naopak pouze s některým jeho prvkem, působí 
velmi harmonicky a přitahují obdivné pohledy návštěvníků i kolemjdoucích. 
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Stropní pohony s integrovaným 
osvětlením, které používáme, 
splňují všechny bezpečnostní 
požadavky a jsou ideálním 
řešením pro automatizaci 
garážových vrat, tedy Vaše 
pohodlí. 

Dálkové ovládání je součástí 
všech elektrických pohonů. 
Plovoucí kód je významným 
prvkem pro maximální zabez-
pečení Vašeho majetku.

„Montáže našich vrat jsou oprávněni provádět pouze proškolení odborní pracov-
níci montážních firem, kteří získali certifikát od společnosti Kružík s.r.o.“

garážová vrata //
imitace dřeva

Na obrázku > Lamelová vrata / provedení zlatý dub

Vrata s imitací dřeva jsou vyrobena technologií odolávající všem rozmarům poča-
sí a proto taková vrata zůstanou krásná po mnoho let. Fólie s imitací dřeva je na 
sekci nanesena již při výrobě panelu a tím je zaručena jednolitost, barevná stá-
lost a celistvý vzhled. Imitaci dřeva dodáváme v provedení zlatý dub, tmavý 
dub a mahagon.
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Spodní těsnící guma je nezbyt-
nou součástí každých vrat, jeli-
kož je izolačním prvkem, který 
vyrovnává drobné nerovnosti 
v podlaze a tím zabraňuje 
úniku tepla.

Povrch nerezových prvků je 
matný, na přání je možno jej 
dodat v barvě dle RAL. 

Navíjecí bubínky jsou vždy 
přizpůsobeny konkrétnímu 
typu kování.

„Na přání dokážeme vyrobit dekor dle Vašeho nákresu, čímž získáte jistotu, 
že stejná vrata jako vy nebude mít opravdu nikdo.“ 

garážová vrata //
nerez dekory a dekorativní prosklení

Na obrázku > Kazetová vrata / barva červená, v oknech dekorativní prosklení

Pomocí rozmanitých motivů prosklení a nerezových dekorů můžete přizpůsobit 
design vrat své fantazii. Výběr z nepřeberného množství kombinací prosklení 
a nerezových doplňků naleznete v našem Design programu na www.kruzik.cz. 
Dekory oken dodáváme buď samostatné pro každé okno zvlášť nebo navazující, 
kdy je jeden motiv prosklení rozložen na všechny okna v řadě. Okno je zasazeno 
v plastovém rámečku, prosklení je dvojité akrylové a motivy se pískují.
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garážová vrata //
vedlejší dveře

Vedlejší dveře jsou vždy vzhledově naprosto totožné s Vašimi vraty. Dokážeme je vyro-
bit přesně na míru, v jakémkoliv designu, barvě či imitaci dřeva. Je samozřejmě možné 
použít i plné či částečné prosklení nebo nerezový dekor, čímž se vedlejší dveře stanou 
elegantním doplňkem Vaší garáže.

Vedlejší dveře mohou být 
vybaveny dveřním zavíračem 
pro jejich přesné dovírání 
a bezpečnost.

garážová vrata //
integrované vstupní dveře

Integrované vstupní dveře využijete vždy, když se potřebujete rychle dostat do garáže 
třeba jen pro nějakou drobnost. Vstupní dveře šetří náklady na energie, jelikož umožňují 
vstup bez nutnosti otevírat celá vrata. Samozřejmostí je jejich barevná totožnost s vraty.
Hliníkový rám vstupních dveří může být v eloxované stříbrné barvě nebo lakovaný dle 
vzorníku RAL.

Integrované vstupní dveře 
jsou standardně vybaveny 
speciální sníženou eloxova-
nou klikou. Tím je umožněno 
bezproblémové otevírání vrat 
se všemi typy kování.



18 19

Sekce jsou vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaných ocelových plechů vysokých 
500 nebo 610 mm, o síle 0,5mm, s povrchovou úpravou tvořenou lakováním stáloba-
revnou práškovou polyesterovou barvou. Izolační výplň tvoří vždy kvalitní PUR pěna 
silná 40mm. Sekce jsou vyráběny speciální technologií z materiálů neobsahujících 
a netvořících freony, plísně, bakterie ani insekticidy. Při požáru se neuvolňují žádné 
toxické zplodiny.

Všechny sekce mají výborné tepelně-izolační vlastnosti. Koefi cient prostupu tepla je 0,92W/m2K.

garážová vrata //
příslušenství

K nadstandardnímu vybavení garážových vrat patří široká nabídka prosklení, odvětrání 
a dalších doplňků, které splní i nejnáročnější požadavky zákazníka a zohlední specifi ka 
každé zakázky.

Okénka jsou standardně vybavena dvojitým akrylovým prosklením.
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Pro maximální bezpečnost  
jsou navíc průmyslová vrata 
vybavena i protipádovými 
brzdami, které se automaticky 
aktivují, pokud praskne vodící 
lanko.

Všechna vrata KRUŽÍK jsou 
standardně zabezpečena 
proti prasknutí torzní pružiny 
speciálními pojistkami proti 
přetržení pružin, které zajišťují 
okamžité zablokování vrat.

„Vrata Base+ nabízejí široké možnosti prosvětlení vnitřního prostoru, instalace 
integrovaného nebo vedlejšího vstupu a dalších doplňků.“ 

průmyslová vrata //
ocelová vrata Base+
Na obrázku > Ocelová vrata / barva bílá, hliníková okna

Průmyslová vrata Base+ jsou určena především pro průmyslové a skladovací 
objekty. Vyznačují se výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Jejich konstrukce 
vychází z požadavku na co nejvyšší pevnost, odolnost a snadnou a bezpečnou 
manipulaci. Provedení plných sekcí tohoto typu vrat nabízíme v oblíbeném designu 
lamely v bílé barvě. Na přání je samozřejmě možné vyrobit tato vrata v jakékoli 
barvě dle široké palety RAL.
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Hliníkové sekce jsou 
standardně dodávány 
s dvojitým akrylovým 
prosklením.

„Vrata Alu+ je možno vyrobit buď se všemi sekcemi prosklenými nebo se spodní 
sekcí plnou, což je obzvlášť vhodná varianta například do myček a autoservisů.“ 

průmyslová vrata //
hliníková vrata Alu+
Na obrázku > Hliníková vrata Alu+ / eloxovaný hliníkový povrch

Hliníková vrata Alu+ nabízejí velkorysé řešení při stavbě či adaptaci průmyslových 
objektů s požadavkem na výrazné prosklení interiéru. Při využití kvalitních mate-
riálů se lehkost a elegance snoubí s pevností a stabilitou. Bezpečnost na základě 
vizuálního kontaktu a maximální odolnost proti korozi jsou samozřejmostí u tohoto 
typu vrat. 
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Pro automatizaci sekčních 
průmyslových vrat nabízíme 
výkonné a spolehlivé boční 
pohony od špičkových evrop-
ských výrobců. Tyto pohony 
dodáváme buď v plně auto-
matizované verzi s veške-
rým komfortem nebo
v provedení tzv.
„mrtvý muž“.

„Vrata Alm+ jsou standardně dodávána s vrstveným bezpečnostním sklem o síle 
6mm osazeném v eloxovaném hliníkovém rámu.“ 

průmyslová vrata //
hliníková vrata Alm+
Na obrázku > Hliníková vrata Alm+ / eloxovaný hliníkový povrch

Hliníková průmyslová vrata s maximálním prosklením umožňují již zvenku ukázat 
to, co stojí za to prohlédnout si uvnitř. Tato varianta průmyslových vrat se výborně 
hodí například do autosalonů, protože vrata s maximálním prosklením budou již 
z dálky přitahovat zvědavé pohledy kolemjdoucích, kteří zajisté rádi zavítají i dov-
nitř. Na přání je možno mít jakoukoli barvu dle vzorníku RAL. Vrata s maximálním 
prosklením do 3000mm šířky jsou bez svislé příčky, od 3001 do 5000mm jsou 
z bezpečnostních důvodů uprostřed rozdělena jednou svislou příčkou.
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Volba barev je v současné 
době v podstatě neomezena, 
navíc jsou vrata nenáročná na 
údržbu a vysoce odolná proti 
povětrnostním vlivům, takže si 
zachovávají barevnou stálost 
po mnoho let.

„Přesně zvolený odstín vrat je ideální pro zdůraznění jednotného vizuálního 
stylu Vaší firmy.“ 

průmyslová vrata //
barevné provedení
Na obrázku > Hliníková vrata Alu+ / eloxovaný hliníkový povrch, barva červená

Pokud chcete přizpůsobit barvu garážových vrat jednotné vizuální komunikaci 
fi rmy, barvě fasády, nebo prostě Vaší představě, nabízíme Vám široký výběr mož-
ností. S volbou libovolného odstínu dle palety RAL nejste omezováni v naplňování 
Vašeho záměru. Všechny odstíny barev lze samozřejmě aplikovat na celý sorti-
ment průmyslových vrat včetně hliníkových.
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průmyslová vrata //
vedlejší dveře

Vedlejší dveře, které mají identický vzhled s vraty, jsou velmi vhodnou a elegantní vari-
antou umožňující oddělit pohyb osob a vozidel v průmyslových objektech. Samozřej-
mostí je možnost použití různých typů prosklení a dalších doplňků.

Vedlejšíí dveře mohou být 
vybaveny dveřním zavíračem 
pro jejich přesné dovírání 
a bezpečnost.

průmyslová vrata //
integrované vstupní dveře

Integrované vstupní dveře u průmyslových vrat šetří významným způsobem náklady na 
energie, neboť umožňují vstup do haly bez nutnosti otevírat celá vrata. Samozřejmostí 
je jejich barevná totožnost s vraty. Hliníkový rám vstupních dveří může být v eloxované 
stříbrné barvě nebo lakovaný dle vzorníku RAL.

Integrované vstupní dveře 
jsou standardně vybaveny 
speciální sníženou eloxova-
nou klikou. Tím je umožněno 
bezproblémové otevírání vrat 
se všemi typy kování.

Integrované dveře s dvojitým 
akrylovým prosklením vkus-
ně doplňují celkový vzhled 
vrat.
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Pro specifi cké potřeby provozu každého objektu nabízíme široký výběr doplňků a příslu-
šenství. K nadstandardnímu vybavení průmyslových vrat patří mimo jiné rozsáhlá nabíd-
ka prosklení, odvětrání a uzamykání, která splní i nejnáročnější požadavky zákazníka.

průmyslová vrata //
příslušenství

Kování u průmyslových vrat je vysoce variabilní a díky tomu je možno přizpůsobit vrata 
optimálně každému průmyslovému objektu. Nejpoužívanější je kování, které zajistí, aby 
vrata po otevření zůstala pod stropem. Dalšími možnostmi jsou kování kopírující boč-
ní stěnu a to buď kolmo nebo šikmo k podlaze. Vždy však jde především o požadavky 
zákazníka a dispoziční řešení haly.
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průmyslová vrata //
vratová těsnění

Přední i zadní rám je tvořen 
pevnou ocelovou konstrukcí 
spojenou vzpěrami, které 
umožňují stlačení při nepřes-
ném najetí vozidla.

Vratová těsnění slouží nejen k ochraně zboží a zaměstnanců před nepřízní počasí, 
ale rovněž zabraňují nežádoucím tepelným ztrátám a tím významně šetří náklady na 
energie. Jsou vyrobena z vysoce odolného materiálu bránícímu roztržení nebo jinému 
poškození, čímž je zaručena kvalita a dlouhá životnost výrobku. Jsou vysoce univerzální 
a tudíž použitelná pro všechny velikosti nákladních automobilů. 

Čelní plachty jsou zajištěny 
pružnými úchyty, které udržu-
jí jejich stálou polohu.
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