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Údržba garážových vrat 

 

Správná údržba garážových vrat prodlužuje životnost a zaručuje nízkou poruchovost vrat. Aby vám 

garážová vrata sloužila co nejdéle, je potřeba provádět jejich údržbu aspoň jednou za půl roku a to nejlépe 

na jaře a na podzim. 
 

1. Čištění povrchu vrat 

Na vrata nepoužívejte žádné čistící prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu nebo šmouhám, které 

již nepůjdou odstranit.  

Na očištění vrat obvykle postačí obyčejná voda a lehká tkanina. Vrata opatrně omyjte zvenku i zevnitř. 
 

2. Čištění kolejnic 

V kolejnicích se v průběhu měsíců mohou držet nečistoty a prach, který může omezit pohyb koleček, po 

kterých vrata jezdí. Vytřete proto kolejnice lehce navlhčeným hadříkem nebo opatrně vysajte všechny 

nečistoty vysavačem. 
 

3. Promazání vrat 

Pro plynulý chod vrat je promazání velice důležité. Doporučujeme pravidelně promazávat vrata silikonovým 

nebo suchým olejem, který na sebe nelepí prach a nečistoty.  

Důkladně promažte všechny panty (olej stříkněte do dutinek pantů) a osy koleček vrat. Nepromazávejte 

kolejnice, olej by se v nich držel a lepil na sebe nečistoty, promazání os koleček je pro chod vrat naprosto 

dostačující.  
 

4. Čištění těsnění 

I těsnění je třeba zkontrolovat a případně očistit suchým hadříkem, aby se vrata nezadrhávala. Pohmatem 

také zkontrolujte, zda vám do garáže nejde více chladu než obvykle, neboť může těsnění po dlouhých 

letech zteřet.  

 

5. Kontrola ocelových lanek a pružin 

Po celý rok pravidelně vizuálně kontrolujte ocelová lanka. Pokud se lanko začne třepit, přestaňte vrata 

používat a konzultujte toto prosím se servisním technikem.  
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6. Kontrola vyvážení a kontrola natažení pružin 

Vypojte pohon ze zásuvky a pomocí nouzového odblokování zvedněte vrata do výšky jednoho metru. Vrata 

by neměla padat dolů, ale zůstat ve stejné poloze případně se lehce zvedat. Pokud vrata padají dolů, jsou 

pravděpodobně špatně vyvážená nebo pružiny špatně natažené. Prosím konzultujte toto s našim servisním 

technikem.  

 

7. Údržba příslušenství  

Dálkové ovladače prosím nenechávejte v chladu, chlad zkracuje životnost baterie uvnitř a může se velice 

rychle stát, že vám vrata na ovládání přestanou fungovat.  

Pokud je baterie nová a máte potíže s ovládáním vrat, zkontrolujte prosím, zda se uvnitř ovladače 

nenachází prach nebo nečistoty.  

  

 

 


