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 Poptat u nás můžete garážová vrata telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím poptávkového 

formuláře na našich webových stránkách 

 

 

 

 

 

 

 

Pro co nejpřesnější a nejrychlejší kalkulaci cenové nabídky jsou tyto údaje klíčové!  

Níže naleznete bližší informace k jednotlivým parametrům a odkazy k povrchovým úpravám a jejich 

vzorníkům.
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 Garážová vrata Vám nakonfigurujeme dle Vašich představ a přání. 

 Garážová vrata jsou buď typizovaná nebo případně vyráběna na míru přímo pro Vás ve 

výrobním závodu. 

 Na základě Vámi dodaných údajů jsou naši kvalifikovaní pracovníci schopni Vám sestavit 

cenovou nabídku včetně vizualizace.

 

 Základním a nejžádanějším typem garážových vrat jsou tzv. sekční garážová vrata, která se 

otevírají svisle a jsou úsporně uložena pod stropem. Sekční vrata lze nainstalovat do každého 

garážového otvoru a poskytují maximum místa v garáži i před ní. Díky elastickému těsnění 

odolnému proti povětrnostním vlivům jsou po všech stranách optimálně utěsněná.   

 Dle Vašich přání jsme schopni nakonfigurovat také jiné typy vrat (výklopná, rolovací, boční sekční 

vrata), dodatečné designové prvky (zasklení rámu, sendvičová okna, prosklené sekce), 

integrované dveře, či nadstandardní tepelnou izolaci sekcí. V takovém případě prosím 

specifikujte svou představu v poptávce.  

 

 Garážová vrata jsou vyráběna v různých povrchových úpravách a barevných variacích. 

 Upozorňujeme, že ne každá povrchová úprava poskytuje stejné možnosti barevných odstínů.

 Dle našich vzorníků si vyberte povrchovou úpravu a barevný odstín, který uvedete v poptávce.

 Upozorňujeme, že u tmavých barev může dojít vlivem slunečního záření k prohnutí lamel a to 

až o několik cm a tím může být omezena funkčnost vrat (bimetalový efekt)!
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 WOODGRAIN

o cenově výhodný, robustní povrch s imitací řezu pilou

o Nabízíme v barvě dopravní bílá RAL 9016, v 15 dalších zvýhodněných barvách, či v 

odstínu RAL dle Vašeho výběru
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 DECOGRAIN

o povrchy s UV odolnou fólií dodávají vratům dřevěný, či metalický vzhled

o Nabízíme v 5 dřevěných nebo v metalickém antracitovém dekoru



 

 

 

Pavlice 63 
671 56 Grešlové Mýto 

IČ: 02418436 
DIČ: CZ02418436 

www.tamznojmo.cz 
info@tamznojmo.cz 

Telefon: 515 221 057 
Mobil: 739 573 789 



 

 

 

Pavlice 63 
671 56 Grešlové Mýto 

IČ: 02418436 
DIČ: CZ02418436 

www.tamznojmo.cz 
info@tamznojmo.cz 

Telefon: 515 221 057 
Mobil: 739 573 789 

 SILKGRAIN

o Hedvábně hladký, elegantní, moderní povrch, silnější plech dodává větší stabilitu a 

klidnější chod. 

o Tato povrchová úprava náchylnější k viditelným škrábancům a jiným poškozením.

o Nabízíme v barvě dopravní bíla RAL 9016 a v 15 dalších zvýhodněných barvách, či v 

odstínu RAL dle Vašeho výběru.
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 SANDGRAIN

o Jemně strukturovaný cenově výhodný povrch, vhodný pro moderní domy

o Nabízíme v barvě dopravní bílá RAL 9016, zemní hnědá RAL 8028, antracitová šedá 

RAL 7016 a bílý hliník RAL 9006
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 DURAGRAIN 

o Vyniká přesností detailů, přirozeným vzhledem a stálobarevností v 24 různých dekorech. 

o Díky inovativní technice digitálního tisku a konečné úpravě vysoce pevným ochranným 

lakem mají vrata trvale elastický vzhled a jsou odolná proti poškrábání.

o Nabízíme ve 24 dekorech (např.: imitace betonu, rezavý povrch, přírodní kamen) 
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 SLATEGRAIN

o nový strukturovaný povrch podle vzoru břidlicových desek

o Nabízíme v barvě dopravní bílá RAL 9016 a RAL 7016 antracitová šedá
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 Garážová vrata jsou vyráběna v několika různých motivech (drážkách), zde jsou uvedeny 

nejčastější typy drážek:

o Drážka L

o Drážka M

Drážka M 

Drážka L 
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 Pro vypracování nabídky je rozměr vrat klíčový. Při poptávce prosíme uveďte rozměr otvoru pro 

garážová vrata v mm (šířka x výška), šířku ostění na obou stranách a výšku nadpraží (viz. 

obrázek).  
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 Pohon vrat je obvykle součástí základního balíčku, uveďte prosím v poptávce, zda má být pohon 

zahrnut do nabídky či nikoli.

 Pohon Promatic 

o Základní pohon pro garážová vrata do plochy 11,25 m2.

o Tento pohon je vhodný pro menší garážová vrata pro každodenní používání v běžných 

domácnostech (několik pohybových cyklů za den).

o Varianta se solárním modulem vhodná pro garáže bez přívodu elektřiny.

 Pohon Supramatic

o Silnější pohon pro garážová vrata do plochy až 15 m2.

o Rychlejší otevírání

o Díky vyšší tažné síle je tento pohon vhodný pro velká vrata, či vrata, která denně procházejí 

mnoha pohybovými cykly. 

o Možnost bluetooth ovládání vrat vrat přes aplikaci BlueSecur v telefonu.

 

 V základním balíčku garážových vrat je vždy obsažen jeden dálkový ovladač

 Dle vašich přání si u nás můžete vybrat z velkého množství dalšího příslušenství (kódovací tlačítka, 

ovladače, vnitřní spínače, klíčové spínačem, GSM moduly).

 Většinu příslušenství máme skladem nebo jsme schopni jej objednat společně s vraty. 

 V případě, že vstup do garáže je možný pouze garážovými vraty, doporučujeme objednání 

venkovního nouzového odblokování vrat.

 Vnitřní nouzové odblokování vrat je součástí základního balíčku

 

 

 

 

 


