
SEK�NÍ GARÁ�OVÁ VRATA
KRU�ÍK PLUS

Kvalitní �eská vrata na míru



Hledáte klasický a rustikální vzhled? Pak zvolte kazetová
vrata. Kazetová vrata jsou po mnoho let v oblib� pro sv�j
charakteristický prolis, který dopl�uje architekturu Va�eho
domu. P�edstavují klasický design a jsou nejvhodn�j�ím
typem pro pou�ití dekorativního prosv�tlení.

Toto provedení vrat si svým moderním a luxusním vzhle-
dem získává stále více p�íznivc�. Vrata vyrobená z panel�
bez prolis� vhodn� dopl�ují moderní architekturu stavby.
Výhodou je jednoduchost a snadná údr�ba. Je také ideální
pro ka�írování a vyu�ití �iroké �kály nerezových dekor�
a nejr�zn�j�ích tvar� designových okýnek.

Imitace d�eva p�edstavují moderní trend a návrat k p�írodnímu 
designu. Díky vlastní lakovn� m��eme dop�át Va�im vrat�m 
výb�r tém�� ze t�í tisíc� barev! To umo��uje p�esn� sladit vra-
ta s fasádou domu nebo s n�kterým jeho prvkem. Pou�íváme 
pouze kvalitní akrylátové barvy, které jsou vysoce odolné v��i 
v�em klimatickým vliv�m.

GARÁ�OVÁ VRATA DESIGN LAMELA GARÁ�OVÁ VRATA DESIGN KAZETA

GARÁ�OVÁ VRATA DESIGN DRÁ�KA GARÁ�OVÁ VRATA DESIGN HLADKÝ

IMITACE D�EVA A BAREVNÉ PROVEDENÍ

Gará�ová vrata s designem lamela jsou p�edstavitelem
klasického designu a tradi�ním p�vodním typem sek�ních
vrat. Díky jasným liniím a p�esným rozestup�m lamel se hodí
ke ka�dému typu domu a zdiva. Pou�ití lamely s hladkým po-
vrchem umo��uje aplikaci technologie ka�írování panelu, co� 
výrazn� roz�i�uje nabídku imitací d�eva i barevných odstín�.

Vrata se st�edovou drá�kou jsou stále vyhledávan�j�ím
p�edstavitelem moderního designu gará�ových vrat. Jejich
p�edností je prakti�nost a jednoduchost. St�edová drá�-
ka vytvá�í opticky jasné a pravidelné linie a tím dopl�uje
moderní styl Va�eho domu. Tento typ panel� je rovn��
vhodný pro ka�írování.

GARÁ�OVÁ VRATA DESIGN V-PROFIL

Nejnov�j�í typ panelu, který skute�n� poutá pozornost.
V-profil je novým typem panelu, který na první pohled
zaujme svým neot�elým designem. Jemné prolisy o �í�i
8, 10 nebo 16 mm vytvá�í elegantní perspektivu, která se
harmonicky snoubí s moderní architekturou domu. Povrch
panelu je v�dy hladký.



SCHEMATICKÝ NÁKRES VRAT KRU�ÍK PLUS

TECHNICKÉ PARAMETRY VRAT KRU�ÍK PLUS

- max. �í�ka 3500 mm
- max. vý�ka 2500 mm
- min. ost�ní 100 mm
- min. nadpra�í s el. pohonem pro zachování pr�jezdné vý�ky 
  je 200 mm
- pro nadpra�í i ost�ní   0 mm lze pou�ít kování RSVPLUS 
  (s el. pohonem)
- vrata jsou vybavena v�dy nejmén� dv�mi ta�nými pru�inami 
  na ka�dé stran�
- pro zvý�ení bezpe�nosti jsou na ka�dé stran� 2 ocelová lanka

2- vynikající koeficient prostupu tepla U = 1,3 W/(m .K)

horní vedení lanka

pru�inový systém s kladkou

uchycení 2 lanek na spodním 
pantu

celkový pohled na pru�inový 
systém

- jednoduchá a rychlá montá�
- výhodná cena
- tichý chod díky modernizovanému systému ta�ných pru�in
- p�i pou�ití stropního pohonu vrata po otev�ení nemusí zasa-
  hovat do otvoru, pr�jezdná vý�ka m��e z�stat zachována
- certifikováno dle EN 13241-1
- ve�keré komponenty s povrchovou úpravou - zinkování

Legenda:
1. spodní hliníkový profil s t�sn�ním 
2. bo�ní L profil s t�sn�ním
3. vodící J kolejnice
4. kladka pro horní vedení lanka
5. pru�inová sestava s kladkou
6. st�ední pant

7. horní hliníkový profil s t�sn�ním
8. horní pant
9. vodící rolna
10. krajní se�izovací pant
11. spodní pant
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M-564000 nouzový odblokovací
záme�ek

16 v�trací m�í�ka (450×90 mm)

15 v�trací m�í�ka (150×200 mm)634 madlo vnit�ní �erné

650-40RAL-X zámek zapu�t�ný
brou�ený hliník

650-40RBL-X zámek zapu�t�ný
�erný

P�ÍSLU�ENSTVÍ

Pro specifické pot�eby ka�dého domu nabízíme �iroký výb�r dopl�k� a p�íslu�enství. K nadstandardnímu vybavení gará�o-
vých vrat pat�í mimo jiné rozsáhlá nabídka prosv�tlení, odv�trání a uzamykání, která splní i nejnáro�n�j�í po�adavky 
zákazníka.

TYPY OKEN A MO�NOSTI PROSV�TLENÍ

2449CZ (kulaté 290 mm)

2459CZ (kulaté 290 mm)

2430 (nerez, kulaté 330 mm)

�títek91 KRU�ÍK (234×84 mm)

2445CZ (�tverec 290mm)

2455CZ (�tverec 290mm)

85601 (�tverec 330mm)

5010 zámek �erný

85601 ZD (�tverec 330mm)

2446CZ (488×322 mm)

2456CZ (488×322 mm)

85621 (488×322 mm)

85621 ZD (488×322 mm)

2448CZ (1000×170 mm)

641-B madlo zapu�t�né �erné

2458CZ (1000×170 mm)

641-W madlo zapu�t�né bílé

85651 (1000×170 mm)

85651 ZD (1000×170 mm)

2447CZ (600×170 mm)

639BL madlo zaoblené

2457CZ (600×170 mm)

85641 (600×170 mm)

85641 ZD (600×170 mm)

�iré krystal krupice bronz satin opál k�ra

Pro gará�ová vrata nabízíme velmi �irokou �kálu oken z r�zných materiál�. Ní�e jsou zobrazena moderní okna s povrchem kartá-
�ovaný hliník (skute�ný hliník) nebo karbon (fólie), vnit�ní strana je hliník lakovaný do bílé barvy. V�echna �tvercová i obdélníková 
okna m��ou být rovn�� plastová, bu� bílá, lakovaná do libovolné barvy dle RAL nebo pota�ená jakoukoli fólií. Standardní prosv�t-
lení je �iré, za p�íplatek je mo�no dodat prosv�tlení krystal, krupice, bronz, satin, opál nebo k�ra.



K vrat�m KRU�ÍK nabízíme pohonné systémy Marantec 
Comfort nebo DOOR-MATIC id, které odpovídají v�em moder-
ním po�adavk�m na pohony gará�ových vrat. I pohony nabízí 
�e�ení na míru - r�zn� silné motory a r�zné mo�nosti roz�í�ení. 
Obsluha a ovládání jsou velmi pohodlné. 

Nejvy��í bezpe�nost a optimální kvalita zaru�ují perfektní 
funk�nost. �pi�ková technologie pohon� odpovídá nejnov�j�ím 
normám a je absolutn� spolehlivá.

Velmi p�íjemnou vlastností pohonných systém� je jejich 
schopnost nerozvinout pohonné síly ihned pln�, nýbr� starto-
vat a zastavovat chod vrat m�kce a to v obou sm�rech pohy-
bu. M�kké starty a zastavení zaru�ují maximáln� tichý chod 
vrat a prodlu�ují �ivotnost pohonu.

V�echny pohony mají velmi jednoduché a intuitivní ovládání. 

V�echny námi dodávané pohony mají velmi nízkou spot�ebu  
el. energie v pohotovostním re�imu.

Stropní pohony s integrovaným osv�tlením, které pou�íváme, 
spl�ují v�echny bezpe�nostní po�adavky a jsou ideálním �e�e-
ním pro automatizaci gará�ových vrat, tedy Va�e pohodlí.

V�echna gará�ová vrata KRU�ÍK PLUS jsou vybavena speciál-
ními ta�nými pru�inami, které zaji��ují jejich nadleh�ení, tak�e 
ru�ní otevírání nevy�aduje velkou fyzickou sílu.

V�echna vrata KRU�ÍK PLUS jsou nenáro�ná na údr�bu. Sta�í 
pou�ít oby�ejnou vodu z hadice nebo jakýkoliv b��ný prost�e-
dek. Rozhodn� nepou�ívejte agresivní �istící prost�edky.

BEZPE�NOSTNÍ PRVKY

Provedení styku jednotli-
vých sekcí zamezuje rizi-
ku sev�ení prst� p�i mani-
pulaci s vraty, co� ocení 
p�edev�ím rodiny s d�tmi.

Automatika elektrického 
pohonu p�i kontaktu s ja-
koukoli p�eká�kou okam-
�it� zastaví vrata a vzá-
p�tí aktivuje zp�tný 
chod.

Dálkové ovládání je sou-
�ástí v�ech elektrických 
pohon�. Plovoucí kód je 
významným prvkem pro 
maximální zabezpe�ení 
Va�eho majetku.

POHONY GARÁ�OVÝCH VRAT

Sekce o vý�ce 500 nebo 610 mm jsou vyrobeny z oboustrann� �árov� pozinkovaných plech� o síle a� 0,6 mm. Panel m��e 
být povrchov� upraven lakováním stálobarevnou akrylátovou barvou nebo pota�en fólií s imitací d�eva nebo barevnou fólií. 
Izola�ní výpl� tvo�í kvalitní PUR p�na silná 40 mm, co� zaru�uje výborné tepeln�-izola�ní vlastnosti. Sekce jsou vyráb�ny 
speciální technologií z materiál� neobsahujících a netvo�ících freony, plísn�, bakterie a insekticidy. P�i po�áru se neuvol�ují 
�ádné toxické zplodiny.

P�EHLED PANEL�



CENTRÁLA KROM��Í�

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Spole�nost KRU�ÍK s.r.o. je �eská rodinná 
firma bez cizího kapitálu s tradicí více ne� 
20 let.

V�echna vrata vyrábíme v�dy p�esn� na míru, 
tak�e ka�dá vrata jsou v podstat� originál. 
Není tedy pot�eba pou�ívat �ádné nevzhledné 
rámy, které zasahují do otvoru.

Jako jediný výrobce vrat poskytujeme záruku
a� 11 let.

Nebojíme se netradi�ních zakázek. Na�i
technici jsou v�dy p�ipraveni vyjít zákazníkovi
vst�íc a nabídnout mu optimální �e�ení pro ja-
kýkoli stavební otvor. Spole�nost KRU�ÍK s. r. o.
je ji� velmi dob�e etablovaná na evropském
trhu. V sou�asnosti více ne� t�etinu produkce
vyvá�íme do 11 evropských zemí. Na�e vrata
v�ak na�la své místo i v exotických destina-
cích jako je nap�íklad Island, Arménie, Spojené
arabské emiráty a Severní Korea.

Díky neustálému zdokonalování a optimalizaci
proces� ve výrob� jsme schopni zákazník�m
nabídnout velmi krátké dodací termíny. V tu-
zemsku dodáváme vrata do 10 pracovních dn� 
od potvrzení objednávky, do zahrani�í ve lh�t�
15 pracovních dn�.

Pro výrobu na�ich vrat pou�íváme pouze �pi�-
kové panely vyrobené v EU p�edními evropský-
mi výrobci na moderních linkách. Pou�íváme 
pouze panely o síle 40 mm, nikdy ne u��í, 
tak�e v�echna na�e vrata mají výborné tepel-
n�-izola�ní vlastnosti.

Díky vlastní lakovn� jsme schopni vyrobit vra-
ta v barevném odstínu p�esn� podle po�adav-
k� zákazník�. Pou�íváme pouze kvalitní akrylá-
tové barvy a nabízíme tém�� 3000 barev.

Máme nej�ir�í nabídku imitací d�eva na trhu. 
Aktuáln� jsme schopni nabídnout více ne� 
60 imitací d�eva, imitací u�lechtilých kov� 
a barevných fólií a tato nabídka se neustále 
roz�i�uje.

Tém�� v�echny náhradní díly dr�íme skladem, 
tudí� jsme schopni poskytnout komponenty 
pro velice rychlé �e�ení oprav a havarijních 
situací, nap�íklad v p�ípad� nabouraných vrat. 
Ceny náhradních díl� jsou u nás ve srovnání 
s konkurencí velmi p�íznivé.

Neposledním a rovn�� d�le�itým d�vodem, 
pro� zvolit vrata KRU�ÍK PLUS, je p�íznivý 
pom�r ceny a kvality v�ech na�ich produkt�.

Veleslavínova 2357 s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3Herbenova 38
767 01  Krom��í� Mukachevo 89622102 00  Praha 10 Hostiva�
tel.: +420 800 100 231 tel.: +38 0964585699
tel.: +420 573 336 233 tel.: +38 0505235969

tel.: +420 267 710 901

fax: +420 573 343 582 e-mail: kruzik@kruzik.com.ua
tel.: +420 267 710 696

e-mail: kruzik@kruzik.cz www: www.kruzik.com.ua
e-mail:praha@kruzik.cz

POBO�KA PRAHA KRUZIK UKRAINE

WWW.KRUZIK.CZ

D�VOD�
PRO� VRATA KRU�ÍK PLUS
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