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 Zednické práce v okolí montážního otvoru by měly být hotové před zahájením montáže garážových 

vrat. 

 Ostění i nadpraží musí být opatřeny finální omítkou. 

 Ostění musí být kolmá k podlaze a k nadpraží a měla by mít min. šířku 100 mm. 

 Nadpraží musí být vodorovné s podlahou a mělo by mít rozměr 130 mm nebo 250 mm. 

 Podlaha, pokud již není hotová finální podlaha, je nutné znát její konečnou výsku. Tato by měla 

označena na ostění (vagris). Podlaha by měla být vodorovná.  

 Přívod 230V připraven na stropu místnosti v místě umístění motoru (konkrétní vzdálenost viz. obrázek). 

V případě, že přívod není připraven nebo v garáži zatím není funkční elektroinstalace, prosíme o 

připravení prodlužovacího kabelu pro zapojení pohonu.  

 V případě, že součástí montáže má být i instalace zvonkového tlačítka pro ovládání garážových vrat, je 

potřeba připravit vývod přívodného kabelu pro zvonkové tlačítko vedle zásuvky 230V pro pohon (kabel 

dvoulinka bez napětí). Na konci tohoto vývodu prosíme o ponechání 1 m rezervního kabelu pro 

připojení do pohonu vrat (viz obrázek). Instalaci zvonkového tlačítka si zajišťuje zákazník.  

 

 

 Skladba stěny ostění a nadpraží - při montáži je nutné znát skladbu stěny ostění (cihla, pórobeton, 

beton, dřevo). Dále je nutné znát skladbu nadpraží (materiál, kovová výztuha, atd.) Toto je velmi důležité 

pro kvalitní ukotvení vrat

 Strop garáže - je nutné vědět jaký je strop garáže, zda je rovný nebo má sklon, jaký je použit materiál a 

případné vyztužení. 

 Překlad nad otvorem pro garážová vrata - prosíme o pročtení dokumentu příprava překladu.pdf, zde 

jsou podrobné pokyny potřebné pro správné připravení překladu.

 V místech montáže by neměla procházet žádná elektroinstalace v opačném případě uvědomte 

prosím před montáží naše pracovníky.

 

 Montáž je vždy prováděna 2 kvalifikovanými pracovníky.

 Pro montáž je vhodné, aby součástí garáže byla možnost připojení 230V. 

 Délka montáže se pohybuje dle náročnosti, rozměru vrat a stavební připravenosti v rozmezí 4 - 8 hodin. 

 Před montáží by garáž měla být vyklizená, maximálně přístupná 

 Před otvorem vrat by se neměly nacházet žádné předměty (palety s materiálem, vozíky, lešení), 

které by mohly zamezovat přístup do garáže. Dle velikosti, je potřeba mít dostatečný prostor pro 

manipulaci s nimi.  
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