
NOVO – PROTIVETRNA ZAŠČITA!
V podjetju Hanus d.o.o. smo kot prvi v Slovenĳi razvili popolnoma nov sistem vodil, ki vetrni razred rolo
garažnih vrat povečajo za kar dva! Protivetrna zaščita, ki je na voljo z manjšim doplačilom, je namenjena
rolo garažnim vratom z višino lamel 77 mm ali 100 mm.

Rolo garažna vrata so zaradi svoje strukture in principa delovanja bolj izpostavljena različnim vremenskim
razmeram. Sestavljena so iz več gibljivih delov, zaradi česar tudi niso tako trdna. V primeru, da gre za večjo
površino, kot so recimo industrĳska vrata, se veter hitreje ujame v lamele, vrata pa delujejo kot jadro. Rolo
se napne in če je veter premočan, lahko lamele iztrga iz vodil. Zato je protivetrna zaščita odlična rešitev,
ki bo preprečila marsikatero poškodbo.

Za večjo varnost pa lahko poskrbite z dodatno protivlomno zaščito proti navitju vrat. Le-ta preprečuje
morebiten nasilni dvig celotnih vrat.

PRIHRANEK PROSTORA

Rolo garažna vrata imajo prednost, ki nikakor ni zanemarljiva – za vgradnjo v
vaši garaži potrebujejo zelo malo prostora, saj se lamele navĳajo v zaščitno
skrinjo, kar pomeni, da deluje na principu rolete. Visoko stopnjo praktičnosti nudi
tudi dejstvo, da lahko parkirate tik ob njih. Mogoča je tudi montaža na zunanjo
stran objekta, s tem pa pridobite še nekaj dodatnih cm za parkiranje vašega
avtomobila.

VISOKOKAKOVOSTNA VODILA LASTNEGA RAZVOJA

Vodila, ki jih uporabljamo pri rolo garažnih vratih so izredno kakovostna in
zagotavljajo večjo stabilnost, izolativnost ter dolgo življenjsko dobo. Vsa vodila so
izdelana po strogih normativih Skupine Hanus. Kot prvi in edini v Slovenĳi smo
razvili tudi sistem protivetrne zaščite, ki vetrni razred rolo garažnih vrat poveča za
kar dva!

NEŠTETO MOŽNOSTI BARV

Na voljo je ogromno barvnih kombinacĳ. Odločate se lahko med osnovnimi
barvami, ki so na vojo brez doplačila, za doplačilo pa so lahko vaša rolo
garažna vrata v imitacĳi lesa ali v kateri izmed skoraj 200 barv po RAL lestvici.

VISOKA VARNOST

Rolo garažna vrata so preizkušena in certificirana v skladu z visokimi varnostnimi
zahtevami evropskega standarda EN13241-1. Opremljena so lahko z
optosenzorjem, ki ob naletu na oviro avtomatsko začne dvigati vrata, ali pa s
fotocelicami, ki skrbĳo za avtomatično zaznavanje ovire in povraten ukaz v
primeru, da vrata naletĳo na oviro. Odvisno od tipa vrat, je za doplačilo na voljo
tudi izboljšana protivlomna zaščita za rolo vrata.

REŠITVE PO VAŠI MERI!
Rolo garažna vrata po naročilu.

ZAKAJ SO ROLO GARAŽNA VRATA PRAVA IZBIRA?
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TIPI ROLO GARAŽNIH VRAT

☎ +386 51 899 990 | ✉ info@hanus.si | � www.hanus.si

STANDARD PREMIUM THERMO

=
Aluminijaste lamele višine
77mm in debeline 19mm,
polnjeno s CFC PUR peno.

=
Aluminijaste lamele višine
77mm in debeline 19mm,
polnjeno s CFC PUR peno.

+
Aluminijaste lamele višine
100mm in debeline 25mm,
polnjeno s CFC PUR peno.

= Cevni motor HanusRoll z 2
letno garancijo + Cevni motor HanusRoll s 5

letno garancijo + Cevni motor HanusRoll s 5
letno garancijo

=
Krmilna enota HanusControl
1 z vgrajenim stenskim
stikalom za krmiljenje vrat

+
Krmilna enota HanusControl
5 z vgrajenim stenskim
stikalom za krmiljenje vrat

++
Krmilna enota HanusControl
7 z vgrajenim stenskim
stikalom za krmiljenje vrat

= Daljinski upravljalec RS1 (2
kosa) + Daljinski upravljalec RS5 (2

kosa) ++ Daljinski upravljalec RS7 (2
kosa)

= Zaščitna skrinja Rolo 77mm
(pocinkana) + Zaščitna skrinja Rolo 77mm

(ALU) ++ Zaščitna skrinja Rolo 100mm
(ALU)

=
Stranska ALU vodila z dvojnim
ščetkastim tesnenjem, prašno
barvana v barvi vrat

+
Stranska ALU vodila z
četvornim ščetkastim
tesnenjem, prašno barvana v
barvi vrat

+
Stranska ALU vodila z
četvornim ščetkastim
tesnenjem, prašno barvana v
barvi vrat

=
Sistem za ročno odpiranje v
primeru izpada električnega
toka z ročico 150cm.

=
Sistem za ročno odpiranje v
primeru izpada električnega
toka z ročico 150cm.

=
Sistem za ročno odpiranje v
primeru izpada električnega
toka z ročico 150cm.

+ Sistem mehkega prehoda
lamel iz vodil v skrinjo + Sistem mehkega prehoda

lamel iz vodil v skrinjo

BARVA

=
Bela RAL 9010, rjava RAL 8014,
srebrna RAL 9006, Antracit
RAL 7016

+
Bela RAL 9010, rjava RAL 8014,
srebrna RAL 9006, Antracit
RAL 7016, RAL 9007, RAL 6005,
RAL 7040

+
Bela RAL 9010, rjava RAL 8014,
srebrna RAL 9006, Antracit
RAL 7016, RAL 9007, RAL 6005,
RAL 7040

*
Imitacija lesa zlati hrast, temni
hrast, mahagonij, stari hrast,
smreka

*
Imitacija lesa zlati hrast, temni
hrast, mahagonij, stari hrast,
smreka

* Barva po RAL-u * Barva po RAL-u

VARNOST

= Fotocelice + Kontaktna letev za
preprečitev naleta na oviro = Fotocelice

+ Protivlomni sistem za rolo
77mm + Protivlomni sistem za rolo

100mm

* Protivetrna vodila in zaključki
za rolo 77mm * Protivetrna vodila in zaključki

za rolo 100mm

* Hanus Rollprotect polimki za
zaščito lamel + Hanus Rollprotect polimki za

zaščito lamel 20 kos + Hanus Rollprotect polimki za
zaščito lamel 20 kos

* OPCIJSKO na voljo za doplačilo


