
Priemyselné
brány

Stabilná firma s dlhodobou históriou poskytuje dostatočné
záruky a servis. Dnes je Olymps Door najväčšou stredoeurópskou
firmou v oblasti distribúcie sekčných garážových brán.



Firma vznikla v roku 1991. V roku 1995 
sme sa stali lídrom na slovenskom trhu s 
garážovými bránami, od roku 1998 je naša 
firma jednou z vedúcich firiem na českom 
trhu a v roku 2001 sme  založili firmu aj  v 
Maďarsku, v roku 2007 v Holandsku a v roku 
2008 v Rumunsku. Okrem toho exportujeme do 
ďalších 13 krajín sveta. Dnes je Olymps Door 
najväčšou stredoeurópskou firmou v oblasti 
distribúcie sekčných garážových brán.
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Dokážeme uspokojiť stále väčší počet stále 
náročnejších zákazníkov. Neustále posúvame 
hranice a rozširujeme naše trhy. Dobrý ob-
chod a kvalitné služby nepotrebujú hranice. 
Okrem fungujúceho systému autorizovaných 
predajcov máme v ďalších 13 krajinách sieť 
autorizovaných distribútorov.

OLYMPS DOOR spol. s r.o., SLOVENSKO
Rok založenia 1991

OLYMPS DOOR s.r.o., ČESKÁ REPUBLIKA
Rok založenia 1996

OLYMPS DOOR USA Inc., USA
Rok založenia 1997

OLYMPS DOOR Kft., MAĎARSKO
Rok založenia 2001

OLYMPS DOOR B.V., HOLANDSKO
Rok založenia 2007

OLYMPS DOOR Srl. RUMUNSKO
Rok založenia 2008
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THE OLYMPS GROUP, Inc., USA



12 DÔVODOV
PREČO

OlymPs
dOOr

1 SKÚSENOSTI - 19 ROKOV NA TRHU
2	 STABILITA	-	NAJVÄČŠÍ	STREDOEURÓPSKY	VÝROBCA
3	 ŠIROKÝ	SORTIMENT	-	VIAC	NEŽ	100	PRODUKTOV
4	 KOMPATIBILITA	OVLÁDANIA	BRÁN	A	VSTUPNÝCH	BRÁN
5	 SIEŤ	AUTORIZOVANÝCH	PREDAJCOV
6	 BEZPLATNÉ	ZAMERANIE	A	INFOLINKA
7	 RÝCHLY	SERVIS
8	 ORIGINÁLNE	NÁHRADNÉ	DIELY
9	 VLASTNÝ	VÝVOJ
10	 REGISTROVANÁ	ZNAČKA
11	 CERTIFIKOVANÁ	KVALITA	A	BEZPEČNOSŤ	TÜV	A	CE
12	 VÝHODNÝ	POMER	CENY	A	KVALITY



BRATISLAVSKÝ	HRAD	-	BRATISLAVA
ZÁPADNÁ	TERASA

COCA	-	COLA	SLOVAKIA	S.R.O.
NOVÉ	MESTO	NAD	VÁHOM

HEINEKEN	SLOVENSKO	A.S.,	NITRA
HURbANOVO

SLOVENSKÝ	PLYNÁRENSKÝ	PRIEMYSEL.,	A.S.
ROŽňAVA

AREÁL	ŠTÁTNYCH	HMOTNÝCH	REZERV
KYSUCKÉ	NOVÉ	MESTO,	VÍGľAŠ

PORSCHE	INTER	AUTO	SK
NOVÉ	ZÁMKY,	DUNAJSKÁ	STREDA

PRAŽSKÝ	HRAD	-	PRAHA
ORANŽÉRIE

AUTO	ŠKODA
TřINEC

MERCEDES	BENZ
BRANDÝS	NAD	LABEM,
OSTRAVA

SCANIA
TřANOVICE

TRANSGAZ
bRNO

FORD
PRAHA

MAZDA
PRAHA

CANADIAN	EMBASSY
BUDAPEST

ZEISS
BUDAöRS

OPEL	KöVESDÁN
BUDAöRS

PUMA	HUNGARY
BUDAöRS

OTP	BANK
PÉCS,	KAPOSVÁR

ROBERT	BOSCH	ZRT.
MISKOLC

FORD	AUTÓSZALON	KFT.
MISKOLC

reFerencie



PRVÝ KROK: Vyberte si dizajn brány
Každá brána by mala byť vyberaná tak, 
aby splnila svoju funkciu a začlenila sa do 
súčasnej priemyselnej architektúry.

KAŽDÁ	BRÁNA	BY	MALA	BYŤ	

VYBERANÁ	TAK,	ABY	SPLNILA	

SVOJU	FUNKCIU	A	ZAČLENILA	SA	

DO	SúČASNEJ	PRIEMYSELNEJ	

ARCHITEKTúRY.
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MIX
Kombinovaná brána
oceľ + hliník

STIL
Plná oceľová brána  
s PU izoláciou

STIL
Presklená oceľová brána
s čiernymi rámčekmi

STIL
Presklená hliníková brána 
s okrúhlymi rámčekmi

VISION
Presklená hliníková brána 
s dvojitým presklením

Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 mm 
vzájomne kombinovateľných. Vďaka mnohým 
kombinovateľným variantám môžu byť brány 
OLYMPS DOOR prispôsobené presne požiadav-
kám zákazníka, špeciálnym miestnym podmien-
kam a okolitému prostrediu. Brány sa vyrábajú 
až do šírky 6500 mm.

 Plná oceľová brána s pásovým dizajnom.  • 
Izolačné jadro z polyuretánovej peny bez 
obsahu freónov.
Presklená oceľová brána  • 
- s plastovým zasklievacím rámom v čier-
nej farbe a s obdĺžnikovým presklením, 
rozmer 680 x 373 mm
- s plastovým zasklievacím rámom v čier-
nej farbe a s okrúhlym presklením, prie-
mer 330 mm
Izolačné jadro z polyuretánovej peny bez 
obsahu freónov.
Presklená hliníková brána s dvojitým pre-• 
sklením 
Kombinovaná brána z plných oceľových • 
sekcií s PU izoláciou a hliníkových celo-
presklených sekcií



DRUHÝ KROK: Vyberte si materiál a 
izoláciu
Každá brána je vyrobená tak, aby vydržala.

Brány OLYMPS DOOR spĺňajú všetky európske 
štandardy a ekologické požiadavky. Môžu byť 
dodávané v oceľovom alebo hliníkovom pre-
vedení. Použité materiály sú recyklovateľné 
a ekologické – napr. izolačné jadro je z poly-
uretánovej peny bez obsahu freónov. Sekcie 
majú prerušený tepelný most, čo zaručuje 
vysoký stupeň izolácie a eliminuje konden-
záciu a koróziu.

Oceľová sekcia s polyuretánovou izoláciou • 
– dvojstenná bránová sekcia hrúbky 40 mm 
s polyuretánovou izoláciou zaručuje maximál-
nu stabilitu brány a dobré tepelno-izolačné 
vlastnosti. Alternatívne je možné sekciu pre-
skliť – pozri bod 1.
Sekcia z hliníkových profilov hrúbky 40 mm • 
s dvojitým akrylátovým sklom hrúbky 16 mm 
umožňuje veľkorysé presklenie a odolnosť voči 
poveternostným vplyvom.
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Oceľová sekcia
s polyuretánovou izoláciou

STIL ● MIX

Sekcia z hliníkových profilov
s dvojitým akrylátovým sklom

VISION ● MIX

TRETÍ KROK: Vyberte si povrchovú úpravu
Odolná voči poškodeniu – ľahká na údržbu

Kvalita povrchu brány je dôležitá pre trvanlivosť 
brány v náročných poveternostných a prevádz-
kových podmienkach. Brány OLYMPS DOOR 
zohľadňujú aj najnáročnejšie požiadavky na 
prevedenie povrchu brány.

Zrnitá povrchová úprava STUCCO je najbež-• 
nejšie používaná povrchová úprava u oceľových 
panelov. Antikorózna ochrana je zabezpečená 
použitím galvanizovaného oceľového plechu, 
ktorý je ošetrený vysokokvalitným polyester-
silikónovým náterom určeným len na oceľové 
povrchy. Tento náter je cca 10 x hrubší ako 
bežný náter a svojou hrúbkou zabezpečuje vy-
sokú odolnosť voči poškodeniu. Dezén STUC-
CO je jednoduchý na údržbu – dažďová voda 
nezanecháva stopy na povrchu brány a drobné 
škrabance sú takmer neviditeľné.
Hladká povrchová úprava ELOX používaná • 
u hliníkových celopresklených sekcií dodáva 
bránam luxusný vzhľad.  Vysoká odolnosť voči 
poškrabaniu, úderom a korózii je daná použitím 
plynule lisovaného hliníkového profilu s eloxo-
vaným povrchom. Pri farbených variantách sek-
cií je používaná technológia práškovania.

ELOX - hliník
hladká povrchová úprava  
dodáva bránam luxusný vzhľad

VISION ● MIX

STUccO - oceľ
zrnitá povrchová úprava - povrchové  
škrabance a nečistoty sú takmer neviditeľné

STIL ● MIX

Sekcia z hliníkových profilov
s vetracou mriežkou

VISION ● MIX



ŠTVRTÝ KROK: Vyberte si farbu brány
Kvalita vo všetkých cenových úrovniach.

Kreatívne riešenia priemyselných objektov 
umožňuje široký výber farieb, v ktorých dodá-
vame brány OLYMPS DOOR. Farba predstavu-
je individualitu a osobitosť v prezentácii firem-
nej kultúry a zároveň pomáha vhodne dotvárať 
vzhľad priemyselných objektov, kde sú brány 
Factory určené. 
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Všetky oceľové brány Factory STIL sú dodáva-• 
né štandardne v základnej bielej farbe
 Všetky hliníkové brány Factory VISION sú do-• 
dávané vo farbe eloxovaný hliník
 Všetky typy oceľových aj hliníkových brán je • 
možné dodávať vo farbách podľa vzorkovníka 
RAL

RAL 9006
oceľové brány

STIL ● MIX

RAL
oceľové brány
hliníkové brány

 STIL ● VISION

BIELA
oceľové brány

STIL ● MIX

ELOXOVANÝ  
HLINÍK
hliníkové brány

VISION ● MIX

PIATY KROK: Vyberte si personálne dvere
Integrované personálne dvere – praktická 
alternatíva.

Doplnkové vybavenie brán OLYMPS DOOR per-
sonálnymi dverami umožňuje pohodlný vstup  
do objektu bez toho, aby bola bezdôvodne zaťa-
žovaná priemyselná brána. Integrované perso-
nálne dvere sú používané ako doplnková alter-
natíva v prípade nedostatku miesta na fasáde 
budovy. U brán ovládaných pohonom je uzav-
retie personálnych dverí pri pohybe brány kon-
trolované bezpečnostným snímačom. Maximál-
na šírka brány s personálnymi dverami je 5000 
mm. Štandardný rozmer personálnych dverí je 
- šírka 900 mm a výška 2000 mm meraná od 
úrovne terénu.

IDENTIFIKáCIA TYPU A UMIESTNENIA 
PERSONáLNYCH DVERí
Poloha integrovaných personálnych dverí na 
bráne sa určuje z exteriéru. 
TYP - typ personálnych dverí je určený polo-
hou pántov.

Pánty na ľavej strane personálnych dverí - • 
ľavé dvere
Pánty na pravej strane personálnych dverí - • 
pravé dvere

UMIESTNENIE - umiestnenie personálnych 
dverí je určené polohou personálnych dverí 
na bráne.

Umiestnenie v osi brány • 
Umiestnenie naľavo k osi brány• 
Umiestnenie napravo k osi brány• 
Umiestnenie naľavo od osi brány• 
Umiestnenie napravo od osi brány• 
Umiestnenie naľavo ku kraju brány• 
Umiestnenie napravo ku kraju brány• 

umiestnenie naľavo
k osi brány pravé dvere
- pánty vpravo

umiestnenie v
strede pravé dvere
- pánty vpravo

umiestnenie napravo
k osi brány ľavé dvere
- pánty vľavo

umiestnenie
vľavo pravé dvere
- pánty vpravo

umiestnenie
vpravo ľavé dvere
- pánty vľavo

umiestnenie vľavo
ku kraju brány pravé dvere
- pánty vpravo

umiestnenie vpravo
ku kraju brány ľavé dvere
- pánty vľavo



OPensTePs

6 ŠIESTY KROK: Vyberte si typ zdvihu
Brány sa musia prispôsobiť Vám.

Priestorovo úsporný bránový systém OLYMPS 
DOOR sa prispôsobí každému priemyselné-
mu objektu. Vďaka dômyselnému systému 
vedenia dráh dokážeme rešpektovať už da-
né podmienky pri výške prekladu a šikmosť 
/ sklon stropu. Montáž brány je takto možná 
aj pri rekonštrukciách alebo prevádzkach ná-
ročných na priestor.

Štandardný zdvih je používaný v ideálnom • 
prípade, ak je možné dodržať všetky požado-
vané stavebné rozmery.
Znížený zdvih je používaný pri nedostatku • 
priestoru nad bránovým otvorom.
Zvýšený zdvih je používaný pri nadmernom • 
priestore nad bránovým otvorom.
Vertikálny zdvih je používaný v prípade požia-• 
davky na využitie celého vnútorného priesto-
ru.
Štandardný šikmý zdvih je používaný v prí-• 
pade, že vysúvanie brány má kopírovať šik-
mý strop.
Zvýšený šikmý zdvih je používaný pri kombi-• 
nácii nadmerného priestoru nad otvorom so 
šikmým stropom.

7 SIEDMY KROK: Požiadajte svojho dodávateľa 
o inštaláciu brány Olymps Door a servisnú zmluvu.

HlFlHTrc Hlc

VlF VlcHlTF

štandardný zdvih štandardný 
šikmý zdvih

znížený zdvih
(pružiny
umiestnené
vpredu)

zvýšený šikmý 
zdvih

znížený šikmý 
zdvih

zvýšený zdvih zvýšený zdvih 
s konzolou

vertikálny zdvih 
s konzolou

vertikálny zdvih

znížený zdvih
(pružiny umiestnené
vzadu)

lHF
lHr
lHrc

slF slTF



Brány FAcTORY STIL sú moderné priemysel-
né brány európskeho štandardu.
Výhodou tejto brány je krátka dodacia lehota, 
veľmi dobrá hodnota tepelnej izolácie a jej
variabilnosť. Oceľové priemyselné brány FAC-
TORY STILL s polyuretánovou izoláciou sú 
vyrábané vrátane kovania v Európe a spĺňajú 
aj nájnáročnejšie požiadavky na precíznosť 
vyhotovenia.
Brány sú určené pre priemyselné aplikácie a 
garáže všade tam, kde je požiadavka na páso-
vý dizajn brány. Oceľový plášť sekcií zaručuje 
dostatočnú pevnosť a odolnosť brány.
Rýchle dodávky
Brány Factory Stil vyrobené podľa Vašich po-
žiadaviek sme schopní dodať do 14 dní.
Riešenie
Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 mm 
vzájomne kombinovateľných. Podľa potreby je 
možné kombinovať panely plné s presklenými 

oceľovými panelmi so zasklievacím rámom v 
čiernej farbe.
Jednotný dizajn brány aj v detailoch. Bočný 
kryt vo farbe brány nenarušuje dizajn brány.
Ochrana proti zovretiu prstov
Spoje medzi sekciami sú špeciálne tvarova-
né tak, aby pri otváraní a zatváraní nehrozi-
lo nebezpečenstvo zovretia prstov, čo zod-
povedá bezpečnostným požiadavkám normy 
EN13241-1:2003.
Tesnenie brány v profile sekcie
Moderné sekcie majú tesnenie umiestnené 
priamo v ich hornej časti pomocou vytvaro-
vanej drážky v oceli. Toto nové riešenie má 
veľký vplyv na izolačné vlastnosti brány, jej 
hladký chod a trvanlivosť.
Montáž
Výhodou je možnosť prispôsobenia vedenia 
dráhy stavebným podmienkam vo vnútri objek-
tu, čo umožňuje montáž aj v komplikovaných 

podmienkach.
Pásový dizajn
Pásové prevedenie sekcií umožňuje ľubovoľne 
upravovať výšku aj šírku brány.
Povrchová úprava Stucco
Zrnitá povrchová úprava – stucco –zabezpečuje, 
že dažďová voda nezanecháva stopy na povrchu 
brány a drobné škrabance sú takmer neviditeľ-
né – na rozdiel od hladkého povrchu.
Doplnky: Personálne dvere a presklenie
Farby: Základná farba biela a RAL 9006, mož-
nosť farbiť podľa farebnej stupnice RAL.
Izolácia: polyuretán
Izolácia hrúbky 40 mm je z polyuretánovej 
peny bez obsahu freónov.
Rozmery:
Max. šírka 6500 mm
Max. výška 5430 mm
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Brány FACTORY STIL sú dodávané s pohonmi určený-
mi na priemyselné aplikácie od najrenomovanejších 
európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrá-
tane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.

Plná oceľová brána

Plná oceľová brána
s integrovanými
personálnymi dverami

Oceľová brána
s presklením

Oceľová brána
s presklením  
a integrovanými
personálnymi dverami

izolácia PU penou bez
obsahu freónov

pásový dizajn
s možnosťou
presklenia

ochrana proti zovretiu 
prstov v súlade s
európskymi normami

farbenie podľa
Vašich potrieb

horné tesnenie  
v profile sekcie

povrchová úprava
Stucco, antikorózna
ochrana

bočný kryt 
vo farbe brány

plné oceľové sekcie s 
pásovým dizajnom

MONTÁŽ AJ V KOMPLIKOVANÝCH
PODMIENKACH – KRÁTKA
DODACIA LEHOTA

FACTORY 
sTil

OCEľOVé BRÁNY 
S FARBENÝM POVRCHOM

PREDĹŽENÁ ZÁRUK
A

RAL 9006 RALbiela

galvanizovaný
oceľový plech s
polyestersilikónovým 
náterom



Výhodou tejto brány je krátka dodacia lehota 
a reprezentatívny dizajn. Oceľové priemyselné 
brány FACTORY VISION sú vďaka svojmu vy-
hotoveniu obľúbené v modernej priemyselnej 
architektúre. Elegantný vzhľad a veľké pre-
sklené plochy reprezentujú akúkoľvek stavbu. 
Možnosť vyhotovenia v každom odtieni podľa 
farebnej stupnice RAL dovoľuje symbiózu s 
firemnými farbami alebo s predstavami ar-
chitektov a investorov.
Hliníkové celopresklené sekcie s dvojitým 
presklením a polyuretánovou izoláciou sú vy-
rábané vrátane kovania v Európe a spĺňajú aj 
najnáročnejšie požiadavky na precíznosť vy-
hotovenia. Hliníkový rámový profil sekcií za-
ručuje dostatočnú pevnosť a odolnosť brány 
voči poveternostným vplyvom. 

Riešenie
Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 
mm vzájomne kombinovateľných. Výšky brán 
sú priamo odvodené od výšky sekcií a nie je 
možné ich upravovať.
Ochrana proti zovretiu prstov
Spoje medzi sekciami sú špeciálne tvarova-
né tak, aby pri otváraní a zatváraní nehrozi-
lo nebezpečenstvo zovretia prstov, čo zod-
povedá bezpečnostným požiadavkám normy 
EN13241-1:2003.
Tesnenie brány v profile sekcie 
Moderné sekcie majú tesnenie umiestnené 
priamo v ich hornej časti pomocou vytvaro-
vanej drážky v oceli. Toto nové riešenie má 
veľký vplyv na izolačné vlastnosti brány, jej 
hladký chod a trvanlivosť.

Montáž
Výhodou je možnosť prispôsobenia vedenia 
dráhy stavebným podmienkam vo vnútri ob-
jektu, čo umožňuje montáž aj v komplikova-
ných podmienkach.
Povrchová úprava Elox 
Hladká povrchová úprava Elox dodáva bránam 
luxusný vzhľad. Vysoká odolnosť voči poškraba-
niu, úderom a korózii je daná použitím plynu-
le lisovaného hliníkového profilu s eloxovaným 
povrchom. Pri farbených variantách sekcií je 
používaná technológia práškovania.
Farby: Základná farba eloxovaný hliník, mož-
nosť farbiť podľa farebnej stupnice RAL.
Rozmery:
Max. šírka 5000 mm 
Max. výška 5430 mm
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Celopresklená hliníková 
brána s integrovanými 
personálnymi dverami

Celopresklená 
hliníková brána

Brány FACTORY VISION sú dodávané s pohonmi urče-
nými na priemyselné aplikácie od najrenomovanejších 
európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrá-
tane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.

povrchová
úprava Elox
antikorózna
ochrana

hliníkový profil 
s eloxovaným
povrchom

dvojité  
presklenie FACTORY 

VisiOn
JEDINEČNÁ KOLEKCIA BRÁN 
S DÔRAzOM NA DETAIL

OCEľOVé BRÁNY 
S FARBENÝM POVRCHOM

Celopresklená 
hliníková brána s vetracou
mriežkou

PREDĹŽENÁ ZÁRUK
A

RAL 9006RAL

ochrana proti zovretiu 
prstov v súlade s
európskymi normami

farbenie podľa
Vašich potrieb

horné tesnenie  
v profile sekcie



Brána FACTORY MIX je zameraná na kombi-
náciu pevnosti, tepelnej izolácie oceľových 
sekcií a elegantného vzhľadu presvetlených 
hliníkových sekcií s dvojitým presklením. Vý-
hodou tejto brány je krátka dodacia lehota, 
veľmi dobrá hodnota tepelnej izolácie a jej 
variabilnosť pri montáži. Priemyselné brány 
FACTORY MIX s polyuretánovou izoláciou sú 
vyrábané vrátane kovania v Európe a spĺňajú 
aj najnáročnejšie požiadavky na precíznosť 
vyhotovenia. Brány sú určené pre priemysel-
né aplikácie a garáže všade tam, kde je po-
žiadavka na pásový dizajn brány a veľkorysé 
presvetlenie. Oceľový plášť sekcií zaručuje do-
statočnú pevnosť a odolnosť brány.
Rýchle dodávky 
Brány Factory Mix vyrobené podľa Vašich po-
žiadaviek sme schopní dodať do 14 dní. 
Riešenie
Brána sa skladá z panelov výšky 500 a 610 
mm vzájomne kombinovateľných. Podľa potreby 

je možné kombinovať panely plné s panelmi 
celopresklenými.
Jednotný dizajn brány aj v detailoch. Bočný kryt 
vo farbe brány nenarušuje dizajn brány.
Ochrana proti zovretiu prstov
Spoje medzi sekciami sú špeciálne tvarova-
né tak, aby pri otváraní a zatváraní nehrozi-
lo nebezpečenstvo zovretia prstov, čo zod-
povedá bezpečnostným požiadavkám normy 
EN13241-1:2003.
Tesnenie brány v profile sekcie
Moderné sekcie majú tesnenie umiestnené 
priamo v ich hornej časti pomocou vytvaro-
vanej drážky v oceli. Toto nové riešenie má 
veľký vplyv na izolačné vlastnosti brány, jej 
hladký chod a trvanlivosť.
Montáž
Výhodou je možnosť prispôsobenia vedenia 
dráhy stavebným podmienkam vo vnútri ob-
jektu, čo umožňuje montáž aj v komplikova-
ných podmienkach.

Pásový dizajn
Pásový dizajn a kombinácia plných a preskle-
ných panelov umožňuje prispôsobovať výšku a 
šírku brány požiadavkám zákazníka.
Povrchová úprava Stucco a Elox
Praktická zrnitá povrchová úprava – Stucco – 
na plných pásových paneloch.
Elegantná povrchová úprava Elox na rámoch 
presklených hliníkových panelov.
Doplnky: Personálne dvere a presklenie
Farby: Základná farba biela a RAL 9006, mož-
nosť farbiť podľa farebnej stupnice RAL.
Izolácia: polyuretán
Izolačné jadro v plných sekciách je z polyu-
retánovej peny bez obsahu freónov.
Rozmery:
Max. šírka 5000 mm
Max. výška 5430 mm
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Brány FACTORY Mix sú dodávané s pohonmi určený-
mi na priemyselné aplikácie od najrenomovanejších 
európskych výrobcov s viacerými typmi ovládania, vrá-
tane diaľkového ovládania, ťahových spínačov a pod.

izolácia PU penou bez
obsahu freónov

galvanizovaný
oceľový plech s
polyestersilikónovým 
náterom

ochrana proti zovretiu
prstov v súlade s
európskymi normami

farbenie podľa
Vašich potrieb povrchová úprava 

Stucco

povrchová úprava Elox 
antikorózna ochrana

hliníkový
profil s eloxovaným 
povrchom

dvojité presklenie

horné tesnenie
v profile sekcie

bočný kryt vo farbe 
brány

plné oceľové sekcie s 
pásovým dizajnom

FACTORY 
MIX

OCEľOVé BRÁNY 
S FARBENÝM POVRCHOM

SúHRA ROBUSTNEJ A PRAKTICKEJ 
OCELE A ELEgANTNéHO 
PRESVETLENéHO HLINíKA

Kombinovaná brána 
oceľ + hliník

Kombinovaná brána 
oceľ + hliník 
s integrovanými  
personálnymi dverami

Kombinovaná brána 
oceľ + hliník s vetracou
mriežkou

PREDĹŽENÁ ZÁRUK
A

RAL 9006 RALbiela



1.Samozatvárací
mechanizmus
personálnych dverí, 
2.Odkvapová lišta 
personálných dverí,
3.Torzný systém na 
konzole, 4.Ochrana 
pri pretrhnutí
nosného lanka, 
5.Bočný pánt s
kolieskom, 6.Dvojitý 
bočný pánt,
7.Mechanický zámok 
- petlica, 8.Horný 
pánt SLF,
9.Pružinový nárazník 
a lanová kladka VLC, 
10.Sklopná
klučka HLF,
11.Stredový pánt.

8. 11.9.

1. 2. 3.

4. 6.

10.

7.5.

KOMPONENTY 
PRIEMYSELNÝCH 
brán

Elektromechanický pohon s krútiacim momen-
tom 120 Nm pre sekčné priemyselné brány. Po-
hon je vybavený 24 V motorom, umožňujúcim 
zálohovanie batériami v prípade výpadku prúdu. 
Nastavenie koncových polôh bez mechanických 
spínačov priamo z riadiacej jednotky. Štandard-
ný stupeň krytia IP 44, možnosť dodania IP 65 
pre umývacie linky.

Patria k špičkovým pohonom pre priemyselné 
brány, rolety, markízy. Úspešnú časť sortimen-
tu tvoria bočné nástrčné pohony pre ovláda-
nie priemyselných brán. Jednotlivé typy mo-
torov sa líšia výkonom a spôsobom núdzového 
ovládania. 

Pohony sa vyrábajú v prevedení 1x230 V  
a 3x400 V, podľa krútiaceho momentu od 50 
Nm až po 250 Nm. Riadiace elektroniky je 
možné dodať od najjednoduchších – S10 (sys-
tém,,Totmann“) cez štandardné – S50 II, až po 
najluxusnejšie – S60.

Špičkové pohony pre priemyselné brány. Dodá-
vajú sa s krútiacim momentom 50 / 100 / 140 
Nm. Núdzové otváranie brán za pomoci reťa-
ze. Možnosť horizontálnej aj vertikálnej mon-
táže. Optimalizácia riadiacej jednotky TM1T 
na požiadanie zákazníka za pomoci rozširujú-
cich modulov.

POHONY NA
Priemyselné

brány

POHONY NA
Priemyselné

PREVÁDzKY

nice TOMnice SUMO

becker



Úplne automatizovaný hydraulický 
mostík s elektrickým riadením určený na 
vyrovnávanie výškového rozdielu medzi 
úrovňou nakladacej rampy a ložným 
priestorom vozidla bol vyvinutý v súlade s 
Európskou normou EN 1398 zohľadňujúcou 
súčasné prísne požiadavky pre nakladacie 
/ vykladacie rampy. Mostík sa skladá z 
tuhého samonosného rámu (osadzovaného 
do montážneho otvoru), povrch zváranej 
oceľovej konštrukcie rampy tvorí plech s 
protišmykovou úpravou, hydraulicky ovládané 
styčné krídlo s možnosťou horizontálneho 
otáčania o 90°. Je opatrené konštrukčnými 
výstuhami a zabezpečuje ideálne spojenie 
nakladacieho priestoru a ložnej plochy 
vozidla s minimálnym odskokom.

Kompletný sortiment tesniacich rukávov 
určených na zabezpečenie komunikačného 
prepojenia medzi skladovými priestormi 
a ložnou plochou vozidla je ideálnym 
riešením pre zamedzenie prestupu tepla pri 
vykládke či nakládke tovaru. Tesniaci rukáv 
je zhotovený z ľahkej nosnej konštrukcie 
takzvaného skeletu, povrchovo upravenej 
galvanizovaním a z krycej plachty z 
dvojvrstvovej PVC tkaniny. Čelo tvoria pružné 
a pevné tesniace lišty z čiernej gumy, ktoré 
zaručujú vysokú odolnosť proti natrhnutiu 
a obrúseniu. Inštaluje sa buď na vopred 
zhotovený nosný rám, alebo priamo na 
fasádu budovy, pokiaľ to dovoľuje jej statická 
dispozícia.

Sú na poprednom mieste v Európe v 
kategórii týchto typov brán. V ponuke sú 
dva základné modely – vonkajšia skladacia 
brána a rolovacia brána. Využitie si nájdu 
hlavne na miestach, kde je popri častej 
prevádzke potrebné zabezpečiť účinnú 
ochranu pracovného prostredia pred 
chladom, prievanom, prachom, hlukom, 
pri požiadavkách oddeliť výrobu v ,,čistých 
priestoroch“, ako aj pri požiadavkách na 
úsporu energie.

TecnO

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVACí MOSTíK
S VÝKLOPNÝM STYČNÝM KRíDLOM.

TESNIACE RUKÁVY CARgO-WINTER, 
CARgO-TUNEL A CARgO POLAR.

RYCHLONAVÝJACIE BRÁNY.
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Sieť predajcov po celej SR
PB_16_SK-11-A

KONTAKT:
OLYMPS DOOR spol. s r. o.,

Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno
tel: 035/ 7731 094, 7731 095, fax: 035/ 7731 770

bezplatná infolinka: 0800 111 311
e-maii: olymps-door@olymps-door.sk

www.olymps-door.sk

OsTaTné
PrOdukTy

„SLEDUJEME zA VÁS NOVINKY V DIzAJNE,
 DOHLIADAME NA KVALITU, DODÁVAME NA MIERU”

nePreHliadniTe
NAšE ĎALšIE PROSPEKTY

Tesniace
rukáVy

VyrOVnáVacie
MOSTíKY

gARÁŽOVé
brány

POHOny
POsuVnýcH
brán

POHOny
KRíDLOVÝCH
brán

záVOry

gARÁŽOVé
brány

POHOny
KRíDLOVÝCH
brán

POHOny
POsuVnýcH
brán

záVOry

POHOny
PRIEMYSELNÝCH 
brán

POHOny
gARÁŽOVÝCH
brán

PRíSLUšENSTVO


