
JEDINEČNÝ KONCEPT DIY

NOVÉ CESTY A CHYTRÁ ŘEŠENÍ

TISÍCE PRODANÝCH VRAT BEZ STAROSTÍ

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

10 důvodů proč DoorHan
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Výborné řešení pro každou společnost
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Sekční vrata řady RSD01 DIY a konstrukce DIY HD set /bez sendvičových panelů/ jsou výhodným produktem  
pro společnosti zabývající se montáží vrat, prodejem sekčních vrat, pro společnosti vyrábějící vrata, stavební firmy,  
developery, velkoobchody, obchody pro kutily i e-shopy. 
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Díky automatizované výrobě bez manuální montáže  
dokážeme udržet velmi vysokou kvalitu a příznivou cenu.

Stabilní skladové zásoby a jednoduchý objednávkový  
systém garantují dodání bez prodlení. Skladem máme 
vždy více než 2000 sad RSD01 DIY a konstrukcí DIY HD set.

Nejlepší poměr cena / kvalita

Rychlé dodání

4



4

5

5 nejžádanějších základních barev 
Typ panelu – M-Line, povrch Woodgrain
15 standardních setů – podle rozměrů vrat
Při počtu 10 ks stejných vrat, vyrobíme cokoliv.

75 variant: 
5 barev x 15 rozměrů

Nestandardní řešení vrat

Základní barvy

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

RAL9010 
čistě bílá

zlatý dub RAL8014 
hnědá

RAL7016 
antracit 

Barva Satin grey Typ panelu M-Ligne

Povrch Woodgrain Typ panelu – M-Line

Standardní rozměry

Povrch Hladký

Šířka (mm)

Výška (mm) 2375 2500 2750 3000 3500

2030     

2150     

2280     

Možnost uzpůsobit rozměry vrat speciálním požadavkům 
zákazníka zkrácením panelů a vodících lišt. 
Maximální výška vrat – 2280 mm
Maximální šířka vrat – 3500 mm

5



6
Revoluční kompaktní a odolný obal Vysoce kvalitní balení, které ušetří náklady na přepra-

vu a eliminuje poškození způsobená dopravou. 
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Sety DIY jsou dodávány bez obchodního označení či loga 
společnosti DoorHan. 
Prodávejte sety DIY pod vlastní značkou.

Prodali jsme již tisíce vrat bez závad.  
Vlastní vývoj nových smysluplných řešení  i veškeré  
výrobní procesy máme důsledně pod kontrolou.

Koncepce „NO NAME“ 

Spolehlivost
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1. 20 DIY sad na jedné paletě.  
Až 200 balení DIY sad v jednom kamionu nabízí 
maximálně úspornou a efektivní logistiku.

2. Osobní odběr.

3. Dodání vrat na místo montáže – neřešte sklady 
a logistiku, vše vyřešíme za vás.

Tento produkt vám nikdo jiný nenabídne. Přicházíme  
s řadou věcí, které před námi ještě nikdo neudělal.

Ideální řešení pro váš sklad a dopravu

Jsme první
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HNED

SAMI

ÚSPORNĚ 

A POHODLNĚ

Technické informace a obchodní podmínky
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Sekční vrata řady RSD01 DIY a konstrukce DIY HD set 
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Nastavitelnost chodu vrat
Je možné nastavit chod vrat za pomoci  
děrování ve vodících lištách a šroubových spojů.

Mechanismus tažných pružin
V případě DIY setu s rozměry vrat dle přání zákazníka  
není nutné měnit rozměr pružin.

Bezpečnost
Panel s ochranou proti skřípnutí prstů.

Pohon
Doporučujeme vrata DIY dovybavit stropním pohonem  
DIY–800KITCE pro větší pohodlí.
Pohon je dodáván v ekonomickém balení spolu se skládací  
kolejnicí a dvěma dálkovými 4-kanálovými ovladači.
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Zřejmě nejodolnější a nejspolehlivější  
vrata na trhu
Většina komponentů je vyrobena z oceli. 

Jedny z nejlépe tepelně izolovaných vrat 
na trhu
Tepelná izolace sendvičových panelů (40 mm).  
Součinitel prostupu tepla U=1,2 W/(m2.K) na vzorku  
o velikosti 2000 x 2500 mm.  
Vrata jsou utěsněny po celém obvodu rámu. Skrytý spodní 
profil s gumovým těsněním. 
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Kontakt

Kralovský Vrch 2018
432 01 Kadaň
Česká republika

telefon / +420 474 319 111 
e-mail / kadan@doorhan.com

www.doorhan.com


