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Stropní sekční vrata  
ASSA ABLOY OH1042F

Okna nebo sendvičový panel
Modulární konstrukce propůjčuje systému 
ASSA ABLOY OH1042F volnost při vytváření 
konkrétních konfigurací vhodných do každé situace.

Možnost umístění dveří ve vratech
900 mm šířka dveří ve vratech splňuje současné
požadavky trhu. Dveře ve vratech s nízkým prahem
jsou zkonstruovány z robustního hliníkového profilu
širokého pouze 30 mm. Profil umožňuje volný
průchod k minimalizaci nebezpečí uklouznutí má 
vroubkovaný povrch.

Standardní barvy
Vnitřní a vnější standardní barvou stropních
sekčních vrat ASSA ABLOY OH1042F je barva 
eloxovaného hliníku. Dále je k dispozici 
9 vnějších barev povrchové úpravy.

Nová generace stropních 
sekčních vrat 
Nová moderní, robustní a flexibilní vrata 
ASSA ABLOY OH1042F od společnosti ASSA ABLOY 
Entrance Systems jsou zkonstruována, aby zachovala 
plynulý chod vašeho podniku – za jakýchkoli podmínek 
a za každého počasí. Tato inovačními řešeními 
prostoupená, skvěle izolovaná, odolná a atraktivní stropní 
sekční vrata vám poskytnou maximum možností při 
nejnižších možných provozních nákladech. Představují 
dokonalou volbu pro sklady, logistická centra a všechny 
druhy obchodních areálů.

Každá součást stropních sekčních vrat ASSA ABLOY 
OH1042F byla vyrobena podle nejvyšších standardů. 
Vyztužené panely odolné proti větru, spoje pro 
dokonalejší rozložení zátěže a butylové těsnění s 
nenarušenými rohy pro maximální těsnost – vše pro lepší 
vzhled a delší životnost systému.

K dispozici je výběr z devíti standardních venkovních 
barev nebo si můžete zvolit vlastní továrně lakovaný 
odstín pro vnitřní i vnější stranu. Stropní sekční vrata 
ASSA ABLOY OH1042F jsou k dispozici v nejrůznějších 
variantách velikostí, panelů, uspořádání oken, zámků, 
klik a dveří ve vratech, takže se dokonale hodí do 
jakýchkoli průmyslových podmínek.

Technická data
Standardní velikost až do (Š×V)1 7250 x 6050 mm

Tloušťka rámu 44 mm

Tloušťka výplně 27 mm

Tloušťka dolní sekce 42 mm

Okna k dispozici jsou 
různé možnosti

Dveře ve vratech volitelné

Zajištění přístupu a automatizace volitelné

Zatížení větrem, EN 124242 třída 3

Součinitel prostupu tepla, EN 124283 3.6 W/m2K

Pronikání vody, EN 124254 třída 3

Průvzdušnost, EN 124264 třída 2

1) Další velikosti na požádání  2) Bez dveří ve vratech. Vyšší 
klasifikace zatížení větrem na požádání  3) Velikost vrat: 5000 × 
5000 mm, dvojité prosklení bez dveří ve vratech  
4) Bez dveří ve vratech
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assaabloyentrance.com
ASSA ABLOY je ve své slovní formě a v podobě loga ochrannou známkou 
vlastněnou skupinou ASSA ABLOY Group. 
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Rozměrové
specifikace

Sendvičový dolní panel
(Stropní sekční vrata ASSA ABLOY 
OH1042P). Čistě skeletové provedení 
na požádání

Korozivzdorný 
hliníkový rám

Dveře ve vratech s nízkým prahem
900 mm široké dveře ve vratech s nízkým 
prahem jsou zkonstruovány z masivního a 
pouze 30 mm širokého hliníkového profilu. 

Normální dveře ve vratech se 
180 mm prahem
Dveře ve vratech jsou zhotoveny se 
standardní dolní sekcí s dolním těsněním 
ASSA ABLOY OH1042P. Pevnost a odolnost 
proti zatížení větrem zajišťuje výztuha.

Okna
K dispozici jsou různé typy 
jednoduchých či dvojitých oken 
(matná či tónovaná) z akrylátu nebo 
tvrzeného skla.

Rám vrat se skleněnými
výplněmi v dolní sekci.

Zcela prosklený 
rám vrat

Vnější 
standardní 
dostupné barvy

Možnosti panelů

Možnosti 
zajištění přístupu 
a automatizace

Všechna manuální 
vrata ASSA ABLOY lze 
dovybavit elektrickými 
pohony a automatikou.

Asistovaný manuální provoz
V závislosti na hmotnosti vrat
jsou k dispozici dva různé typy
řetězových zvedáků.

Vložkové zámky
Kompletní zámek včetně kliky
a vložky pro obě strany nebo jen zevnitř.

Vnitřní strana Vnější strana

Červená
RAL 3002

Zelená
RAL 6005

Žlutá
RAL 1021

Bílá
RAL 9010

Jiné
barvy

Temně černá
RAL 9005

Hliníkově šedá
RAL 9007

Šedobílá
RAL 9002

Světle šedá
RAL 9006

Antracitová šedá
RAL 7016

Na 
požádání

Radar
FotobuňkyMagnetické smyčky

Dálkové ovládání

Tahací lanko

Tlačítko

Modrá
RAL 5010

Čokoládově hnědá
RAL 8017


