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SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Yett 01
Specifikace výrobku 
šířka od 2 000 do 3 000 mm
výška od 1 800 do 2 800 mm

Parametry stavebního otvoru
ostění min. 145 mm
nadpraží min. 90 mm

Sekční vrata YETT 01 jsou určena k instalaci do malých garážových otvorů 
s omezenou výškou nadpraží (vzdálenost od horní části otvoru ke stropu) 
a s nízkou frekvencí užívání. Vrata této série mají unikátní systém vyvážení 
křídla vrat moderním mechanismem tažných pružin. Životnost pružinového 
systému je 10 000 cyklů. Pro tuto variantu vrat existují dvě možnosti řešení: 
idividuální YETT 01 (přizpůsobené potřebám zákazníka) a YETT 01S 
se standardními rozměry.

Vrata YETT 01 jsou vyráběna ze sendvičových panelů dle individuálních 
požadavků zákazníka na rozměr, typ, povrch a barvu. Varianta YETT 01S 
je vyráběna v několika rozměrech, ze sendvičových panelů typu M-line 
a povrchem woodgrain v barvě bílé (RAL 9010) nebo zlatý dub.



SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Yett 02
Specifikace výrobku 
šířka od 2 000 do 5 500 mm
výška od 1 800 do 3 000 mm

Parametry stavebního otvoru
ostění min. 100 mm
nadpraží min. 135 mm

Sekční vrata YETT 02 jsou určena k  instalaci do větších 
garážových otvorů s větší výškou nadpraží (vzdálenost od horní 
části otvoru ke stropu) a pro časté použití během dne. Vrata jsou 
vyvážena torzními pružinami. Pro tuto variantu vrat existují dvě 
možnosti řešení: idividuální YETT 02 (přizpůsobené potřebám 
zákazníka) a YETT 02S se standardními rozměry. Vrata YETT 02 
jsou vyráběna ze sendvičových panelů dle individuálních požadavků 
zákazníka na rozměr, typ, povrch a barvu.

Varianta YETT 02S  je vyráběna v  několika rozměrech, 
ze sendvičových panelů typu M-line a povrchem woodgrain v barvě 
bílé (RAL 9010) nebo zlatý dub.



� Mahagon � Satin grey

�  RAL 9010 
Bílá

�  RAL 9006 
Stříbrná

� Tmavý dub

�  RAL 8014 
Hnědá

�  RAL 3000 
Červená

� Wenge

�  RAL 5005 
Modrá

�  RAL 7016 
Antracit

�  RAL 6005 
Zelená

� Zlatý dub

DESIGN A PřÍSLuŠENSTVÍ
TyPy PANELů

PVC FÓLIE

� S-line � M-line� V-line � W-line � Kazeta � T-line

� Hladký panel � Povrch stucco � Povrch woodgrain

Panely mohou být na přání lakovány do jakékoli barvy dle vzorníku RAL. 
Vytištěný vzorník barev neodpovídá přesně originálním barvám. Použijte proto originální RAL-vzorník.

STRuKTuRA

RAL BARVy
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Pohony sekčních vrat
Společnost DoorHan vyvíjí a vyrábí vlastní pohony a systémy 
automatizace pro garážová vrata. Všechna manuálně 
ovládaná vrata lze doplnit o elektrické ovládání.

S přerušeným tepelným mostem
V panelech DoorHan nejsou přední a zadní ocelové listy 
vzájemně propojené, nevzniká tepelný můstek.

Do sekčních vrat DoorHan mohou být vsazena okna různých typů s nárazuvzdorným 
polykarbonátem. Taková okna jsou pak originálním designovým doplňkem vrat.

Všechna sekční vrata DoorHan mohou být dodána se speciálními madly, která umožňují 
ruční otevírání vrat. Tato elegantní madla dokreslují celkový design vrat.

� Bílá

Bílá

� Černá

� Hnědá

� Stříbrná

� Tmavý 
dub

� Zlatý 
dub

Barvy okenního rámu

Barvy okenního rámu

� Rozměr okna — 455 � 295 mm

� Průměr okna — 360 mm

Mechanický zámek automaticky zablokuje vratové křídlo po zavření.

OKNA

MADLA

DOPLňKOVé ZÁMKy

PřÍSLuŠENSTVÍ / VÝHODy

S přerušeným
tepelným
mostem

Těsnění



Yett 01

Kování
Kování je vyrobeno z jednoho 
kusu plechu bez nýtovaných 
spojů, čímž je zajištěna 
spolehlivost, plynulý a tichý 
provoz vrat. Díky novým vodícím 
lištám je konstrukce vrat velmi 
ergonomická.

Systém tažných pružin (pružina v pružině)
Použití mechanismu tažných pružin 
ve vyvažovacím mechanismu vratového křídla 
zajišťuje maximální bezpečnost během provozu. 
Pokud by praskla jedna pružina, pak ta druhá 
udrží křídlo vrat a tím zabrání jeho pádu.

Systém zdvojeného lanka
Použití dvou lanek z obou stran vrat chrání 
křídlo před pádem v případě selhání 
jednoho z nich.

Dekorativní kryty
Ozdobné plastové kryty jsou namontovány 
na vertikální kování a brání vniknutí cizích 
předmětů do pohyblivých částí vrat.

Yett 01, Yett 02Yett 01, Yett 02

Yett 01 Yett 01Yett 01



MIN

Yett 02

Rámová konstrukce
Rámovou konstrukci vrat lze montovat 
dvěma způsoby: (1) smontováním 
samostatných vertikálních částí kování, 
(2) smontováním vertikálních částí kování 
v rámové konstrukci.

Přípravná montáž
Vrata jsou dodávána v maximálním stupni 
smontování, což značně zkracuje dobu 
montáže.

Ocelový oblouk
Oblouk vodících lišt se skládá 
z ocelových dílů spojených 
svařováním. Systém otvorů 
v oblouku umožňuje přesnější 
a rychlejší montáž kování.

Pojistka při prasknutí pružiny
Pojistka, která se umisťuje na torzní 
pružinový mechanismus, zablokuje hřídel 
v případě prasknutí pružiny, a tím zabrání 
pádu křídla vrat.
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