
Rolrols - Garážová vrata
ANTIMYŠ

Nerezová ochranná lišta výšky 19 mm zabraòuje prùchodu myším a jiným hlodavcùm mezi zemí a 
spodní tìsnící gumou vrat. Tato lišta se jednoduše pøišroubuje k podlaze v místì dosedání vrat. 
Vrata dosedají do lišty, která vyrovná pøípadné nerovnosti podlahy a znemožní tak prùchodu 
hlodavcùm pod tìsnící gumou vrat.

Použitím této ochranné lišty zvýšíte komfort Vašich vrat a získáte pomocníka v boji s nežádoucími 
návštìvníky Vašich garáží, skladù, hal apod.

Ochranná lišta je nachystána pro montáž na ideálnì rovnou podlahu. V pøípadì, že podlaha pod místem 
dosedání vrat není ideálnì rovná, nebo v tomto místì dochází k lomu podlahy, je tøeba tuto lištu upravit tak, 
aby vrata i v tomto pøípadì do lišty ideálnì zapadala a lišta byla k podlaze pevnì pøipevnìna. Tuto úpravu je 
nutné udìlat dle skuteèného stavu podlahy pøi montáži na místì instalace.

Po osazení ochranné lišty je tøeba pøekontrolovat, a pøípadnì upravit, dojezd vrat tak, aby do ochranné lišty 
dosedaly pøesnì, resp. nedocházelo k reversu vrat (opìtovnému otevírání vrat).
Tuto úpravu mùže provádìt pouze proškolená montážní firma. Tuto montáž neprovádìjte sami, ale obra�te 
se vždy na montážní firmu - www.rolrols.cz.

Ochrannou lištu Antimyš lze použít i na vrata rùzných výrobcù.

Postup pøi montáži k sekèním garážovým vratùm

ZPÙSOB KOTVENÍ

ŠÍØKA VRATOVÉHO KØÍDLA

ŠÍØKA VRATOVÉHO KØÍDLAŠÍØKA VRAT

ŠÍØKA VRAT

1. zmìøení šíøky vratového køídla (od stojky ke stojce)
2. zmìøení šíøky vrat
3. zkrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)
4. vyøíznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)
5. ukotvení lišty k podlaze v místì dosedání vrat
6. pøizpùsobení spodní tìsnící gumy vrat (napø. odstranìním pøeènívajících praporkù, otoèením tìsnicí 
gumy praporky uvnitø...)
7. seøízení vrat do tìsnìní
8. seøízení koncového dorazu pohonu pøi zavøených vratech - nikdy neprovádìjte sami a vždy se 
obra�te na montážní firmu, která vrata montovala

Chcete vidìt svoje vrata døíve než je objednáte? 
Navštivte náš TRIDO designer: http://www.rolrols.cz/garazova-vrata-trido



Rolrols - Garážová vrata
ANTIMYŠ

Postup pøi montáži k sekèním garážovým vratùm Trido Evo

ZPÙSOB KOTVENÍ

ŠÍØKA MEZI PØEKRYTÍM

ŠÍØKA MEZI PØEKRYTÍM

ŠÍØKA VRATOVÉHO KØÍDLA

ŠÍØKA VRATOVÉHO KØÍDLA

1. zmìøení šíøka vratového køídla (od strojky ke stojce)
2. zmìøení vzdálenosti mezi pøekrytím
3. zakrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)
4. vyøíznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)
5. ukotvení lišty k podlaze v místì dosedání vrat
6. pøizpùsobení spodní tìsnící gumy vrat (napø. odstranìním pøeènívajících praporkù, otoèením tìsnící 
gumy praporky dovnitø...)
7. seøízení vrat do tìsnìní
8. seøízení koncového dorazu pohonu pøi zavøených vratech - nikdy neprovádìjte sami a vždy se 
obra�te na montážní firmu - www.rolrols.cz

V zimním období doporuèujeme tìsnicí gumu ošetøit teflonovým nebo podobným pøípravkem, 
který zamezuje pøimrzání a prodlužuje životnost tìsnicí gumy.

Ochranná lišta se dodává standardnì ve tøech délkách:

Pokud potøebujete pod vrata tìsnìní, z dùvodù vyspádování vnìjší podlahy (ochrana proti zatékání) a 
nebo v pøípadech drobné nerovnosti podlahy, doporuèujeme použít gumové tìsnìní na podlahu. 
Tìsnìní je dodáváno v délce stavebního otvoru bez kotvícího materiálu. Vhodný kotvící materiál je 
nutné zajistit dle materiálu podlahy.

 - délka 2 m: 1 760,- Kè/ks
 - délka 2,5 m: 2 050,- Kè/ks
 - délka 3 m: 2 340,- Kè/ks

Cena za tìsnìní na podlahu je 290,- Kè / bìžný metr.
Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Chcete vidìt svoje vrata døíve než je objednáte? 
Navštivte náš TRIDO designer: http://www.rolrols.cz/garazova-vrata-trido


