HZS, Jilemnice

Egyptská ambasáda, Praha

Garážová vrata, Praha

Nemocnice, Jindř. Hradec

Představení společnosti
•

•
•
•

společnost Gardon byla založena v roce 1991, kdy
společnost začala dodávat na náš trh holandská
a kanadská garážová vrata
– rok 2000 – začátek výroby vlastních konstrukcí
jak průmyslových tak garážových vrat
– do dnešní doby dodáváme spokojeným
zákazníkům tisíce vrat již s vlastními certifikáty
– v roce 2000 jsme rozšířili náš sortiment o
prodej bran a pohonů, závorových systémů,
vyrovnávacích můstku, těsnících límců
– dodáváme kompletní náhradní díly pro všechny
naše výrobky
v roce 2009 jsme spustili náš vlastní e-shop:
eshop.gardon.cz, ve kterém si zákazníci mohou
zakoupit veškeré náhradní díly, pohony, brány i vrata
dodáváme pro průmyslové stavby, logistická centra,
veřejně přístupné budovy, residenční objekty, rodinné
domy
poskytujeme nové zařízení i servis na veškerou vstupní
techniku budov – garážová a průmyslová vrata, brány
(posuvné, pohyblivé, křídlové), závorové systémy …

Představení společnosti
•

•
•

•
•
•

naše společnost poskytuje také servis a
dodávky náhradních dílů, automatizační prvky
a ovládání - jsme schopni servisovat ve
většině případů i vrata, která nejsou dodaná
naší společností
jsme hrdi na tradici, která nám zajišťuje, že
se na nás obrací jak soukromé osoby tak
montážní a obchodní firmy
v současnosti naše společnost disponuje
zkušenými pracovníky, vyškolenými v této
problematice, poskytujeme i našim
spolupracujícím firmám šéfmontáže, školení a
servisní zázemí
náhradní díly jsou ve většině případů na
skladě a okamžitě k dispozici zákazníkovi
některé staré díly, hlavně pak pohony je
schopna naše společnost restaurovat a šetřit
tak zákazníkům finanční prostředky
tradice, kvalita a cenová politika společnosti je
naší hlavní výhodou ve stále zostřujícím se
konkurenčním boji

Náš sortiment
• garážová vrata

• závory

• průmyslová vrata

• vyrovnávací
můstky

• pohony vrat
• těsnící límce
• vjezdové brány
• 3M DI-NOC
Folie
• bránové komponenty

Garážová vrata
•

jsou vyráběná ze sendvičových panelů
z 40 mm polyuretanové izolace s
přerušeným tepelným mostem,
elegantní provedení je dotvářeno
povrchem se strukturou imitace dřeva

•

základním barevným odstínem je
barva bílá RAL 9010, na přání lze
dodat další 130 odstínů nebo imitaci
dřeva, vrata lze namontovat
namontovali od výšky nadpraží již od
70 mm

•

garážová sekční vrata jsou ideální pro
dokonalý vzhled Vašeho domu,
maximální pohodlí a bezpečnou
obsluhu

Garážová vrata
•

velmi pohodlné řešení,
automatické otevření z domu
nebo přímo z interiéru Vašeho
vozu

•

vysoká odolnost všech
materiálů proti korozi,
perfektně navržená konstrukce
umožňující při otevírání
vodorovný pohyb sekcí pod
strop místnosti a jednoduchá
údržba zaručují dlouhodobý
bezporuchový provoz a klade
minimální požadavky na
obsluhu

•

mostem, elegantní provedení
je dotvářeno povrchem se
strukturou imitace dřeva

Garážová vrata
Typy:
•

ECONOMY – výhodná
cena,typizované rozměry,
kompletní vrata, moderní
konstrukce

•

STANDARD – výroba na míru dle
přání zákazníka, kompletní vrata
včetně ručního madla

•

AUTOMATIC – automatická
vrata, vyráběná na míru, včetně
pohonu, Lift Master dle hmotnosti
vrat

Garážová vrata
VÝHODY:

•

vrata mají celoobvodové těsnění, jsou
zateplená

•

v otevřené poloze nezabírají žádné místo

•

na podlaze není nutno instalovat žádné
nárazníky či vodící lišty

•

vysoká bezpečnost proti násilnému vniknutí

•

možnost použití různých druhů výplní a tím
přizpůsobit vzhled architektonickému řešení

•

vysoká spolehlivost

•

nouzové otevírání, certifikace: č. -P-C-000530/Z-A0212

Průmyslová vrata
•
•
•

•
•
•
•

průmyslová sekční vrata jsou vyráběna ze
sendvičových panelů s 40 mm izolací
polyuretanem s přerušeným tepelným mostem
elegantní provedení je dotvářeno povrchem se
strukturou imitace dřeva
základním barevným odstínem je barva
bílá RAL 9010, na přání lze dodat dalších 130
odstínů RAL nebo folik imitaci dřeva dle
aktuální nabídky
vrata lze namontovat pro výšku nadpraží již od
200 mm
průmyslová sekční vrata jsou ideální pro
dokonalý vzhled Vaší firmy či provozovny
maximální pohodlí a bezpečná obsluha přímo z
vrátnice objektu, či vozidla
ovládání je také možné za pomoci indukčních
smyček, radarů, čteček magnetických karet,
klíčů atd., bezpečnost lze zajistit sadou
fotobuněk nebo bezpečnostní lištou

Průmyslová vrata

Průmyslová vrata
• Typy:
•
•
•
•
Rolovací

Sekční
Protipožární

sekční
rolovací
požární
rychlonavíjecí

Průmyslová vrata
POUŽITÍ:
•

garáže a hromadné garáže bytových domů

•

veřejně přístupné budovy

•

logistická centra v kombinaci s
vyrovnávacími můstky a těsnícími límci

•

intenzivní provoz u vytápěných či chlazených
místností

•

skladové prostory, výrobní provozy

•

mycí linky čerpacích stanic, stanice STK

•

autobusová nádraží, vlaková a tramvajová
depa apod.

Průmyslová vrata
VÝHODY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vynikající tepelná izolace
estetický vzhled
dokonalé utěsnění
možnost prosvětlení různými typy
prosklení
variabilita způsobu použití do
různých typů ostění
možnost vsazení integrovaných
dvířek
vysoká spolehlivost
široká barevná škála
výplně neobsahují freon
krátké dodací lhůty, výjimečně i do
týdne

Pohony vrat
•

dodáváme pohony k vratům i branám, spolupracujeme s několika špičkovými
firmami, pohon si můžete tedy vybrat přesně podle Vašeho přání

•

pohony garážových vrat
– Lift Master
– Came

• pohony průmyslových vrat
– Lift Master
– Came
– GFA

Příslušenství vrat

• dálkové ovládání
• snímač otisků prstů
• kódovník
• laserový navaděč
• zámky
• elektronický zámek

Vjezdové brány
NESENÁ BRÁNA:
• brány jsou vyrobeny z ocelových jaklů dimenzovaných podle rozměrů brány,
pozinkovaná povrchová úprava je velmi žádaná a umožňuje podstatné zlepšení
antikorozních vlastností
• brány se dodávají bez výplní jako rám,
nebo s výplněmi dle přání zákazníka,
například umělohmotnými nebo dřevěnými
plaňkami nebo například osazené
kovanými prvky a podobně
• nesená brána je náročnější na potřebný
prostor pro vyjetí:
– š. průjezdu + 1/3 šířky průjezdu +
500 mm,
• výhodou nesené brány je pohyb nad
podložkou, takže není nutné například v
zimních měsících odklízet nižší sněhovou
pokrývku

Vjezdové brány
POJEZDOVÁ BRÁNA:

• brány jsou vyrobeny z ocelových jaklů dimenzovaných podle rozměrů brány,
bezpečnost lze zajistit sadou fotobuněk nebo bezpečnostní lištou
•
•
•
•
•

povrchová úprava pozink nebo RAL s
antikorozní úpravou,
brány se dodávají bez výplní jako
rám nebo s výplněmi dle přání
zákazníka
brána potřebuje menší prostor
pro vyjetí:
– šířka průjezdu + 500 mm,
brána pojíždí po ocelové vodící
kolejnici – nutná údržba, hlavně v
zimním období

Vjezdové brány
KŘÍDLOVÁ BRÁNA:
•

instalována v místech s malým
prostorem pro otevírání – v jedno nebo
dvoukřídlovém provedení

•

křídlová brána nepotřebuje prostor
do boku jako posuvná, ale potřebuje
naopak více prostoru dovnitř objektu

•

provedení:
- jedno nebo dvoukřídlé

•

veškeré motory křídlových bran jsou
elektromechanické a samosvorné,
navrženy tak, aby je bylo možné
v případě výpadku elektrického
proudu nebo poruchy ručně odblokovat
povolením mechanické spojky

Pohony bran
• křídlové brány

• nesené a posuvné brány
– SLY 10

– SUB300 – pohon zabudovaný v zemi
TOP NOVINKA – VELMI EFEKTIVNÍ
– SLY 300

– SLY 500

–

SCS 200, 300 – křídlové pohony

– SLY 1000

– SLY 1800

Vjezdové brány

Bránové komponenty
•

veškeré příslušenství k samonosným
posuvným, pojezdovým a křídlovým
branám

•

kladky horní vodící

•

spodní pojezdové kladky, šíny

•

spodní dorazy

•

panty závěsy

•

záslepky, kliky, zástrče

•

posuvné zavěšené a skládací dveře a
vrata atd.

Závory
• závory a parkovací blokády
jsou ideálním výrobkem
pro ty, kteří řeší problém
bezpečného parkování svého
vozidla
• kontrolovaný vjezd do areálu
podniku nebo parkovacích
prostor
• automatická parkovací
zábrana je vhodná nejen
pro průmyslové, ale také pro
privátní použití

Vyrovnávací můstky
•
•

jsou určeny především pro použití na otevřených rampách, ale také i na
vnitřních rampách
určeny jak pro nakládání zezadu, tak i pro boční nakládání
•

•
•
•

•

stranově posuvné provedení můstku pojíždí na
rolnách ve speciálním profilu, který je přivařen k
hraně rampy a umožňuje nakládání nebo
vykládání na více místech
pevná, neposuvná provedení můstků jsou
určena pro jedno nakládací místo
standardně jsou můstky dodávány v žárově
zinkovaném provedení, kde je zaručena
prvotřídní ochrana proti korozi
přechodná nájezdová část ze segmentů z
lehkého kovu umožňuje optimální přizpůsobení
i vozům, které mají bočně skloněnou nakládací
plochu
jmenovitá nosnost je standardně 60 kN

Těsnící límce
• jsou to ochranná zařízení, instalované na vnější vratový otvor překládací rampy. Slouží
k těsnému propojení ložné plochy nákladního vozidla a vnitřních prostor překladiště
• těsnící límec je vyroben z pevného a odolného materiálu. Poskytuje kompletní utěsnění
nakládacího otvoru proti vlivům počasí a snižuje tepelné ztráty v hale. Je vhodný pro
širokou škálu nákladních vozů
• konstrukce límce – žárově pozinkované ocelové profily, těsnící plochy – plastový materiál
s textilní výztuhou
VÝHODY:
• hygienická překládka (zamezení přístupu drobného hmyzu ke zboží i do vnitřních prostor
překladiště),
• eliminace vlivu vnějšího prostředí na překládané zboží (déšť,
mráz, vítr, horko),
• úspora energie u vytápěných nebo chlazených prostor,
• stálá vnitřní teplota, ochrana před průvanem,
• bezpečný bezúdržbový systém s dlouhou životností,
• nízká pořizovací cena, vhodný pro všechny druhy nákladních
automobilů, minimální stavební připravenosti,
• snadná montáž, dlouhá životnost

Těsnící límce

Těsnící límec
se skládacím
hliníkovým rámem

Těsnící límce
s pevným rámem

Nafukovací těsnící límce

Náhradní díly

•

poskytujeme náhradní díly pro
všechen náš sortiment

•

nabízíme:
– pohony garážových vrat
– pohony bran
– veškeré příslušenství k vratům i k
branám
– navíc polykarbonátové sklo

Toto není celý náš sortiment, pouze konkrétní ukázka.

Reference

Komplexní servis

Kontakty

GARDON INT. s. r. o.

GARDON INT. s. r. o.

Pražská 104/II
377 01 Jindřichův Hradec

Rudolfovská 60
370 01 České Budějovice

tel./fax: + 420 384 320 882
+ 420 384 321 056
+ 420 724 986 857

tel./fax: + 420 387 983 503
+ 420 724 986 857

KONTAKTNÍ OSOBA:
Klára Čejková
tel.: 724 986 857
mail: cejkova@gardon.cz

