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SKLÁDACÍ VRATA JaP
1.	Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
AL JaP 15

2.	Z OCELOVÝCH PROFILŮ
FE JaP 15

Společnost JaP-Jacina s. r. o. působí
v oboru vratové techniky 20 let.
Specializuje se na standardní i atypická
řešení v průmyslovém i privátním
sektoru. Široký sortiment, technické
znalosti a mnohaleté zkušenosti se
všemi typy průmyslových vrat firmu
řadí mezi přední výrobce.

3.	Z HLADKÝCH PANELŮ
PUR JaP 15

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
• Hladký a velmi tichý chod
• Jednoduché komfortní ovládání
• Vysoká bezpečnost a funkční design
• Snadná a rychlá montáž bez svařování
• Kvalitní povrchová úprava
• Bezúdržbové komponenty
• Dlouhá životnost
• Varianta s integrovanými dveřmi
– s prahem, bez prahu, únikové
(panikové)
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Skládací vrata dodávaná firmou JaP-Jacina jsou
určená pro použití v průmyslovém prostředí. Kromě
standardního provedení nabízíme také speciální
realizace. Skládací vrata jsou navržena tak, aby
splňovala požadavky na maximální bezpečnost.

SKLÁDACÍ VRATA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

SKLÁDACÍ VRATA Z OCELOVÝCH PROFILŮ

• VYSOKÁ SPOLEHLIVOST
A BEZPEČNOST
• DLOUHOLETÁ ŽIVOTNOST
• KVALITA A FUNKČNOST
V ČISTÉM DESIGNU

Nespornými výhodami skládacích vrat jsou
minimální nároky na prostor v nadpraží a možnost
částečného otevření, přičemž zůstává k dispozici
plná výška otvoru. Další předností jsou velmi
dobré tepelně-izolační vlastnosti. Kromě užitných
vlastností jsou skládací vrata charakteristická
vynikajícím technickým a estetickým řešením.

SKLÁDACÍ VRATA Z HLADKÝCH OCELOVÝCH PANELŮ
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1.	SKLÁDACÍ VRATA
Z HLINÍKOVÝCH
PROFILŮ – AL JaP 15
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POPIS VÝROBKU
Skládací průmyslová vrata jsou vyrobena z hliníkových profilů, které tvoří nosný rám lamely
variabilních rozměrů (maximální šířka lamely 1 250 mm, tloušťka rámu 75 mm). Do profilu lze
vložit deskový materiál do tloušťky 50 mm – například PUR panel, bezpečnostní sklo, izolační
dvojsklo, akrylátové prosklení, polykarbonát. Pro uložení těsnění po celém obvodu lamely
a upevnění závěsů jsou v profilu zhotovené drážky. Neomezené možnosti skládání křídel podle
požadavků zákazníka (varianty 2 + 1, 2 + 2, 4 + 0, 6 + 4 etc.).
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ
BEZPEČNÉ A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ BEZ NÁMAHY
Vytvořeno v souladu s nejvyššími nároky na funkčnost, životnost a design. Všechny komponenty jsou systémově sladěny do kompaktního celku, který zaručuje bezpečnost, životnost a komfort obsluhy.

TICHÝ CHOD A SNADNÝ POHYB VRAT
Křídla vrat jsou zavěšena na ocelové nebo hliníkové kolejnici.
Vozík s ocelovými nebo plastovými kolečky zajišťuje velmi tichý
chod a snadnou manipulaci s křídly. Čepy vodítek jsou uložené
v kluzných pouzdrech.
Jednoduché pákové ovládání zajišťuje snadnou funkci zavření
a uzamčení vrat. Vodicí tyče jsou skryté v rámovém profilu
bez viditelných prvků mechanismu. To dává vyniknout čistému designu.

POJEZD
Systém pojezdu se skládá:
• z horní kolejnice z pozinkované oceli tloušťky 3 mm (provedení
s montáží do otvoru, pojezd z hliníkového profilu – použití dle
hmotnosti vrat);
• závěsů s otvory pro upevnění a seřízení;
• kotvení na stěnu (pomocí kotev nebo šroubů, nejsou však
součástí dodávky);
• pojezdových vozíků s ložisky;
• a nastavitelných čepů o průměru 20 mm.
Při otevření se křídla skládacích vrat mohou otáčet o 90°
až 180°.

TĚSNĚNÍ KŘÍDEL
Dvojité těsnění zajišťuje dokonalou ochranu vrat proti působení
povětrnostních vlivů. Černé EPDM těsnění je umístěné mezi
lamelami a nadpražím, dále mezi lamelami a nosným bočním
profilem. Těsnění mezi lamelami zároveň chrání před sevřením
prstů mezi křídly. EPDM materiál odolává zestárnutí.
Dotěsnění k podlaze zabezpečuje snadno vyměnitelný černý
nylonový kartáč. Pro optimální utěsnění proti prosakování se
doporučuje odtoková mřížka nebo drážka na vnitřní straně
podlahy (není součástí dodávky). Systém těsnění umožňuje
snadnou manipulaci s křídly. Při pohybu křídel nedochází k deformaci těsnění, a proto je zaručen komfort při ovládání.
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ

BEZPEČNÉ ZÁVĚSY
Černě lakované závěsy jsou vyrobené z hliníkové slitiny. Závěsy
jsou osazené samomaznými pouzdry pro bezúdržbový provoz.
Svými rozměry dokonale ladí do spáry s těsněním. Závěsy mají
skryté kotvení a jsou zabezpečené stavěcím šroubem. Pokud
jsou vrata zavřená, šroub není viditelný. Počet závěsů se odvíjí
od rozměrů a váhy vrat.

ZAMYKÁNÍ
Ruční zamykání vrat umožňují interní zámky v černé barvě se
dvěma zajišťovacími body (horní / spodní). (Rozvorové tyče
z hliníkového profilu s ocelovými trny jsou integrované v rámu
lamely (skryté vedení). Rozvorová páka slouží jako madlo pro
ruční manipulaci.) Ovládání zámků a zamykání je možné také
z exteriérové strany vrat. Spodní zajištění vrat je provedeno
ocelovou zarážkou kotvenou do podlahy pomocí šroubů (nejsou
součástí dodávky).

PRŮCHOZÍ A ÚNIKOVÉ DVEŘE
Komfortní průchod osob umožňují vestavěné nebo boční dveře.
Nabízíme únikové dveře bez prahu, pro provedení 2 + 0, 2 + 1,
2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, 4 + 0 (minimální výška vrat > 2 500 mm).
Konstrukce dveří je systémově totožná s konstrukcí lamel. Dveře
jsou opatřené panikovým kováním se dvěma zajišťovacími
body (horní / dolní) a vnější klikou.
Dalším typem jsou průchozí dveře integrované v lamele vrat
(minimální výška vrat > 2 500 mm) s prahem výšky 100 mm
(průchod max. 1 000 × 2 100 mm). Dveře je možné integrovat
volitelně do všech vratových lamel.
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ

TYPY OVLÁDÁNÍ VRAT
Pro všechny typy skládání je dostupné manuální ovládání. Za
příplatek nabízíme vybavení všech typů skládacích vrat elektromotorickými pohony. Schéma skládání 2 + 2 lze opatřit otočnými pohony, vrata s větším počtem křídel řetězovým pohonem.

BAREVNOST
Aby skládací vrata vyhovovala požadovanému vzhledu, je
k dispozici široká škála barevných odstínů. Hliníkové profily
vrat lze lakovat jakýmkoliv odstínem dle vzorníku RAL. Barva
PUR panelů je daná nabídkou dodavatele.

VODOROVNÝ ŘEZ LAMELOU
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VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
RÁMOVÝ PROFIL

RÁMOVÝ PROFIL STANDARDNÍ

RÁMOVÝ PROFIL ZESÍLENÝ

RÁMOVÝ PROFIL S TEPELNÝM MOSTEM
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SKLÁDÁNÍ VRAT 1 + 1
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 2 500 × 6 000 mm
kryt nadpraží pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 1 + 1
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 2 500 × 6 000 mm
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 1
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 4 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu pro montáž vrat z exteriérové strany

14

SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 1
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 4 000 × 6 000 mm
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SKLÁDÁNÍ VRAT 1 + 1
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 5 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 2
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 5 000 × 6 000 mm
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SKLÁDÁNÍ VRAT 3 + 3
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální
otevírání 180° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 8 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 3 + 3
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 8 000 × 6 000 mm
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SKLÁDÁNÍ VRAT 4 + 0
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 5 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 4 + 0
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 5 000 × 6 000 mm
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VARIANTY SKLÁDÁNÍ VRAT
pravé a levé provedení
2+0
2+1
2+2
3+1
3+2
3+3
4+0
4+1
4+2
4+4

INTEGROVANÉ DVEŘE
PRŮCHOZÍ S PRAHEM
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ÚNIKOVÉ BEZ PRAHU

ÚNIKOVÉ BEZ PRAHU
(otevírání dveří proti směru křídla)

MOTORIZACE VRAT
Pro varianty 1 + 1, 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2, 4 + 0, 4 + 4
Elektromechanický pohon 230 V, 50 Hz, 360 W, připevněn k panelu,
umístěný v krytu, umožňuje otevření 90°, pohyb pomocí teleskopického
ramena, nouzové odblokování pro ruční otevření v úrovni rukou.
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2.	SKLÁDACÍ VRATA
Z OCELOVÝCH
PROFILŮ – FE JaP 15
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POPIS VÝROBKU
Tento typ skládacích průmyslových vrat je vyroben z masivních ocelových profilů (o rozměrech
100 × 80 mm, tloušťky 3 mm), které tvoří nosný rám lamely variabilních rozměrů (maximální
šířka lamely 1 500 mm, tloušťka rámu 80 mm). Do profilu lze vložit deskový materiál do
tloušťky 50 mm. Vybírat je možné z širokého spektra materiálů – PUR panel, bezpečnostní sklo,
izolační dvojsklo, akrylátové prosklení, polykarbonát. Do lamely se integrují ztužující horizontální
příčky, přičemž počet příček se mění podle výšky vrat. Obvodový rám ze čtvercového ocelového
profilu 80 × 80 mm, tloušťky 3 mm. Systém pojezdu zajišťuje horní kolejnice z pozinkované oceli
tloušťky 3 mm.
Upevňovací systém tvoří nosné ocelové profily, které jsou opatřené otvory pro kotvení. Profily
jsou ke stěně upevněné pomocí kotev nebo šroubů (nejsou součástí dodávky).
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ
BEZPEČNÉ A SNADNÉ OVLÁDÁNÍ BEZ NÁMAHY
Vytvořeno v souladu s nejvyššími nároky na funkčnost, životnost a design. Všechny komponenty jsou systémově sladěny do kompaktního celku, který zaručuje bezpečnost, životnost a komfort obsluhy.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ VRAT
Vrata lze ovládat manuálně nebo pomocí elektromechanických
pohonů (230 V, 50 Hz, 360 W, nebo 400 V, 50 Hz, 1,1 kW podle
velikosti a hmotnosti vrat).
Ruční zamykání vrat umožňují interní zámky v černé barvě se
dvěma zajišťovacími body (horní / spodní). (Rozvorové tyče
z pozinkované oceli jsou integrované v rámu lamely jako
skryté vedení.

TĚSNĚNÍ KŘÍDEL
Černé EPDM těsnění je umístěné mezi lamelami a nadpražím,
dále mezi lamelami a nosným bočním profilem. Těsnění mezi
lamelami zároveň chrání před sevřením prstů mezi křídly. EPDM
materiál odolává zestárnutí.
Dotěsnění k podlaze zabezpečuje snadno vyměnitelný černý
nylonový kartáč. Pro optimální utěsnění proti prosakování se
doporučuje odtoková mřížka nebo drážka na vnitřní straně
podlahy (není součástí dodávky).
Systém těsnění umožňuje snadnou manipulaci s křídly. Při
pohybu křídel nedochází k deformaci těsnění, čímž je zaručen
komfort při ovládání.

BEZPEČNÉ ZÁVĚSY
Ocelové závěsy se samomaznými pouzdry a ocelovým čepem
jsou umístěné na lamele a nosném profilu pomocí šroubů.
Počet závěsů závisí na rozměrech vrat.
VARIANTY SKLÁDÁNÍ
Varianty skládání standardně 2 + 1 nebo 2 + 2, ostatní možnosti je nutné poptat.
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ

PRŮCHOZÍ A ÚNIKOVÉ DVEŘE
Nabízíme průchozí a únikové dveře bez prahu (minimální výška
vrat > 2 500 mm) včetně vybavení panikovým kováním a vnější
klikou nebo standardním kováním klika-klika.

RAL 1021

RAL 3002

RAL 7016

RAL 9002

RAL 5010

RAL 6005

RAL 9006

RAL 9010

BAREVNOST
Aby skládací vrata vyhovovala požadovanému vzhledu, je
k dispozici široká škála odstínů. Ocelové profily je možné
lakovat jakýmkoliv odstínem podle vzorníku RAL. Barva PUR
panelů je daná nabídkou dodavatele.

VODOROVNÝ ŘEZ LAMELOU
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VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 1
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 4 500 × 6 000 mm
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 1
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 4 500 × 6 000 mm

29

SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 2
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 2
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm
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3.	SKLÁDACÍ VRATA
Z HLADKÝCH
PANELŮ – PUR JaP 15
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POPIS VÝROBKU
Vrata jsou zhotovená ze samonosných PUR panelů variabilních rozměrů (maximální šířka
panelu 1 450 mm, tloušťka 55 mm). Obvodový rám je z válcovaného profilu tloušťky 2 mm
z pozinkované oceli (s otvory pro vypěňování); dvojité opláštění z pozinkovaného ocelového
plechu tloušťky 0,8 mm s ochrannou fólií (nutné odstranit do 15 dnů po instalaci); vypěněno
samozhášecí PUR pěnou třídy B2 bez freonů. Polyuretanová izolace je aplikována pomocí
vysokého tlaku s hustotou 40 kg/m³.

33

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ

BEZPEČNÉ ZÁVĚSY
Černě lakované závěsy jsou vyrobené z pozinkované oceli
s kuličkovými ložisky. Závěsy jsou umístěné mezi lamelami
a upevněné na vnitřním nosném rámu pomocí desky skryté
v těsnění. Tento systém speciálního upevnění závěsů je patentovaný. Počet závěsů se odvíjí od rozměrů a váhy vrat.
Upevňovací systém tvoří boční vodítka z válcovaného profilu
z pozinkované oceli tloušťky 2mm. Vodítka jsou opatřená
otvory pro kotevní konzole ve tvaru písmene L. Tyto konzole
umožňují nastavení ve třech osách. Konzole jsou upevněné ke
stěně pomocí kotev nebo šroubů (nejsou součástí dodávky).

TĚSNĚNÍ KŘÍDEL
Černé EPDM těsnění je umístěné mezi panely, dále mezi panely
a kolejnicí a také mezi zárubní a stěnou. Těsnění mezi panely
zároveň chrání před sevřením prstů mezi křídly. EPDM materiál
odolává zestárnutí.
Dotěsnění k podlaze zabezpečuje snadno vyměnitelný černý
nylonový kartáč s možností nastavení nosné části vyrobené
z černě lakovaného hliníkového profilu. Pro optimální utěsnění
proti prosakování se doporučuje odtoková mřížka nebo drážka
na vnitřní straně podlahy (není součástí dodávky).

ZAMYKÁNÍ
Ruční zamykání vrat umožňují interní zámky v černé barvě se
dvěma zajišťovacími body (horní / spodní). (Rozvorové tyče
z pozinkované oceli jsou integrované uvnitř panelu (skryté
vedení), protikus z nerezového plechu je umístěný na podlaze.
Rozvorová tyč slouží jako madlo pro ruční manipulaci). Ovládání
zámků a zamykání je možné také z exteriérové strany vrat.
Spodní zajištění vrat je provedeno černou nylonovou zarážkou
kotvenou do podlahy pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky)
s možností použití výsuvné zarážky zapuštěné v podlaze, která
usnadňuje průjezd vozidel (patentováno).
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ

POJEZD
Systém pojezdu se skládá:
- z horní kolejnice z pozinkované oceli o tloušťky 3 mm s otvory
pro upevnění a seřízení;
- kotvení na stěnu (pomocí kotev nebo šroubů, nejsou však
součástí dodávky);
- pojezdové rolny s ložisky;
- a nastavitelné čepy o průměru 20 mm.
Při otevírání se křídla vrat mohou otáčet o 90° až 180°.

PRŮCHOZÍ A ÚNIKOVÉ DVEŘE
Komfortní průchod osob umožňují vestavěné nebo boční dveře.
Nabízíme únikové dveře bez prahu, pro provedení 2 + 0, 2 + 1,
2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, 4 + 0 (minimální výška vrat > 2 500 mm).
Výřez panelu a dveře jsou osazené rámem z černě lakovaného
hliníkového profilu s EPDM těsněním. Dveře jsou opatřené panikovým kováním se dvěma zajišťovacími body (horní / dolní)
a vnější klikou. Dalším nabízeným typem jsou průchozí dveře
integrované v lamele vrat (minimální výška vrat > 2 500 mm)
s prahem výšky 120 mm (průchod max. 1 000 × 2 100 mm).
Obvodový rám z černě lakovaného hliníkového profilu s EPDM
těsněním. Kování nabízíme v černé barvě. Zamykání také
s možností panikového kování.

PROSKLENÍ
Prosklení vrat je možné dvěma typy oken:
1. okno z bezpečnostního skla se zaoblenými rohy (poloměr
125 mm), lemované po celém obvodu černým EPDM těsněním;
2. okno vyrobené z izolačního dvojskla, osazené v rámu z černě
lakovaného hliníkového profilu (přerušený tepelný most). Prosklení výplně o maximální tloušťce 40 mm.
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ

RAL 1021

RAL 3002

RAL 7016

RAL 9002

RAL 5010

RAL 6005

RAL 9006

RAL 9010

BAREVNOST
Hladký panel nabízíme v těchto barevných odstínech:
bílá RAL9002, červená RAL3000, zelená RAL6005, modrá
RAL5010, šedá RAL9006, šedá RAL7016, tmavě hnědá
RAL8019.
Panel s mikroprofilací (rozteč 160 mm) nabízíme v těchto
barevných odstínech:
bílá RAL9002, šedá RAL9006, zelená RAL6005.
Jiné barvy na poptávku.

TYPY OVLÁDÁNÍ VRAT
Pro všechny typy skládání je dostupné manuální ovládání. Za
příplatek nabízíme vybavení všech typů skládacích vrat elektromotorickými pohony. Schéma skládání 2 + 2 lze opatřit otočnými pohony, vrata s větším počtem křídel řetězovým pohonem.

VODOROVNÝ ŘEZ LAMELOU
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VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
SKLÁDÁNÍ VRAT 1 + 1
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 3 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 1 + 1
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 3 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 +0
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 3 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany

39

SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 0
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 3 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 1
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 4 500 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 1
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 4 500 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 2
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 2 + 2
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 3 + 3
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
otevírání 180° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 9 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 3 + 3
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 9 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 4 + 0
montáž před otvor
otevírání 90° – ovládání manuální
max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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SKLÁDÁNÍ VRAT 4 + 0
montáž do otvoru
otevírání 90° – ovládání manuální, motorické
max. rozměr Š × V – 6 000 × 6 000 mm
kryt pojezdu a nosných profilů pro montáž vrat z exteriérové strany
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VARIANTY SKLÁDÁNÍ VRAT
pravé a levé provedení
1+1
2+1
2+2
3+1
3+2
3+3
4+0
4+1
4+2
4+4

INTEGROVANÉ DVEŘE
PRŮCHOZÍ S PRAHEM

ÚNIKOVÉ BEZ PRAHU

ÚNIKOVÉ BEZ PRAHU
(otevírání dveří proti směru křídla)

49

VARIANTY PROSKLENÍ

ULOŽENÍ V EPDM TĚSNĚNÍ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO 8 mm

ULOŽENÍ V RÁMU Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
– BEZPEČNOSTNÍ SKLO 8 mm

ULOŽENÍ V RÁMU Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ
– IZOLAČNÍ DVOJSKLO MAX. 40 mm

standardní rozměry
kruhové Ø 530 mm
500 × 600 mm
500 × 800 mm
700 × 700 mm

580 × 880 mm
700 × 1 000 mm
700 × 1 500 mm
700 × 2 000 mm

nestandardní rozměry na poptávku

50

MOTORIZACE VRAT
Pro varianty 1 + 1, 2 + 0, 2 + 1, 2 + 2
Elektromechanický pohon 230 V, 50 Hz, 360 W, integrovaný do pojezdové
kolejnice, umožňuje otevření 90° a 180°, pohyb pomocí ramena, nouzové
odblokování pro ruční otevření v úrovni rukou

Pro varianty 4 + 0, 4 + 4
Elektromechanický pohon 230 V, 50 Hz, 360 W, připevněn k panelu,
umístěný v krytu, umožňuje otevření 90°, pohyb pomocí teleskopického
ramena, nouzové odblokování pro ruční otevření v úrovni rukou
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NAŠE REFERENCE

LETIŠTĚ V HOŠKOVICÍCH (2013, 2014)
Pro Veřejné mezinárodní letiště v Hoškovicích u Mnichova Hradiště jsme vyrobili 5 ks skládacích vrat z hliníkových
profilů. Z toho 3 ks vrat o rozměrech adekvátních právě hangárové budově: 25 000 × 6 120 mm se schématem
skládání 12 + 12 křídel, resp. 2 ks vrat s rozměry 20 000 × 5 420 a 20 000 × 6 800 mm a schématem skládání
10 + 10 křídel. Skládací vrata ALU-JaP jsou opatřena prosklením, rám vrat tvoří hliníkové profily bez přerušeného
tepelného mostu, výplň rámu tvoří panely s izolační PUR pěnou o síle 40 mm.

ŠKODA TRANSPORTATION
V PLZNI (2013)
Do nově budovaných výrobních a montážních hal v opravárenském závodě Škoda Transportation v Plzni jsme
dodali a instalovali celkem 19 ks skládacích vrat, typ
2 + 2 křídla.
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STANICE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU (2013)
Stavba roku 2014
Pro lanovou dráhu na Sněžku jsme dodali mj. 8 kusů prosklených skládacích vrat z hliníkových profilů, a to do všech
tří stanic. Ve spodní stanici v Peci pod Sněžkou jsou instalovány 2 ks skládacích vrat o rozměrech 6 663 × 5 850 mm,
schéma skládání 4 + 2 křídla, v mezistanici Růžová hora jsou instalovány 4 ks vrat 2 + 1, v horní stanici Sněžka
2 ks vrat, typ 2 + 1.

MUZEUM METODĚJE VLACHA
V MLADÉ BOLESLAVI (2012)
Stavba roku 2014
Nejen k letišti, ale i k leteckému muzeu patří letadla
a hangár. Do nového muzea v Mladé Boleslavi zasvěceného Metoději Vlachovi jsme dodali skládací vrata
o rozměrech 15 000 × 4 000 mm, typ 6 + 6 křídel.
V expozici muzea je vystaveno více než 25 letadel,
která jsou většinou plně funkční. Součástí expozice
je také výstava leteckých motorů a dalších předmětů
souvisejících s letectvím. K hlavním zajímavostem patří
i funkční replika letadla Metoděje Vlacha, konstruktéra
a aviatika, který v Mladé Boleslavi postavil v roce 1912
první české letadlo poháněné automobilovým motorem
a sám na něm vzlétl.
Muzeum bylo otevřeno na jaře 2015 a jeho návštěvu
můžeme doporučit.
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LETIŠTĚ TOČNÁ (2012)
Pro hangár na letišti Točná u Prahy jsme vyrobili 2 ks
vrat s rozměry a schématem skládání: 19 × 5 m, 10 + 10
křídel, resp. 17,3 × 5 m, 8 + 8 křídel.

GARÁŽE NA PRAŽSKÉM
HRADĚ (2009)
Pro Pražský hrad jsme dodávali 2 ks skládacích vrat
s rychlopohonem na vjezd a výjezd prezidentských limuzín a dále 3 ks prosklených skládacích vrat s pohonem
pro garáže hasičů.
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Mnichovo
Hradiště

Rychnov nad
Kněžnou

Praha
Olomouc
Plzeň
Brno
Košice

Bratislava

Centrála Mnichovo Hradiště
JaP-Jacina, s. r. o.
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: + 420 326 773 454

Pobočka Praha

Poděbradská 65a/786
198 00 Praha 9
Tel.: + 420 266 610 688
Fax: + 420 266 610 688
E-mail: praha@jap-jacina.cz

Pobočka Brno
Bezplatná linka:

800 700 060
Servis, reklamace havárie?
VOLEJTE ZDARMA

605 707 077
E-mail:

info@jap-jacina.cz
servis@jap-jacina.cz
Najdete nás také na Facebooku:

facebook.com/JacinaJaP

Areál ALFATEC GROUP, a. s
Sokolova 696/32
619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel: + 420 731 661 176

Pobočka Olomouc

Areál OL TRANS CZ, s. r. o.
Neředínská 48
779 00 Olomouc
Tel.: + 420 733 123 097

Pobočka Plzeň

28. října 72
301 00 Plzeň
Tel: + 420 731 661 175

Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Pod Budínem 1701
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel: + 420 731 661 184

Dceřiná společnost
EuroJaP Slovakia s. r. o.

Galvaniho 12b
821 04 Bratislava
E-mail: info@eurojap.sk
servis@eurojap.sk
Tel: + 421 917 610 610
www.eurojap.sk

Pobočka Košice

SERVISNÍ ZASTOUPENÍ
E-mail: info@eurojap.sk
servis@eurojap.sk
Tel: + 421 917 610 610

Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 64/149
370 01 České Budějovice
Tel: + 420 730 595 611
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