
mcagrup.com
www.mcagrup.com

MCA Sekční garážová vrata
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MCA již za 15 let své činnosti získala v oblasti sekčních 
vrat značné zkušenosti- 120 osob se zabývá výrobními, 
distlamelyučními aktivitami a průběžnými požadavky na další 
vývoj.

Nabídka výrobků se postupně inovuje  a v tomto duchu se i 
rozšířila o další služby: sestavení - montáže, technické podpory a 
speciální služby.

Strategie vývoje je namířena na vybudování partnerství s  
architekty, konstrukčními společnostmi a obchodními partnery.

Vyrábíme produkty, které splňují standardy obvyklé v zemích 
EU, zaručujeme vysokou kvalitu a cenovou výhodnost, 
zajišťujeme krátké termíny dodávek:

 sekční a navinovací garážová vrata

 průmyslová sekční vrata

 protipožární dveře a průmyslová navinovací vrata

 automatické systémy bran

 navinovací okenní rolety 

 protihmyzové sítě.

Profesionální řešení  od MCA 

    MCA România  
Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov 
Tel: +40-(21)-457.00.03 
Fax: +40-(21)-457.00.04 
office@MCAgrup.ro
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PAnel bez ProliSu - zlAtý dub PAnel bez ProliSu - ŠedÁ 7016 PAnel bez ProliSu - bÍlÁ - rAl 9002 PAnel bez ProliSu - ČernÁ - rAl 9005

PAnel Se StředovýM ProliSeM - zlAtý dub PAnel Se StředovýM ProliSeM - ŠedÁ 7016 PAnel Se StředovýM ProliSeM - ořeCH PAnel Se StředovýM ProliSeM - HnědÁ - rAl 8017

lAMely - bÍlÁ 9016 lAMely - MAHAGon lAMelA   - ořeCH lAMelA  - HnědÁ - rAl 8017

KAzetA - zlAtý dub KAzetA - MAHAGon

HArMonie A rovnovÁHA
Garážová vrata jsou největší otvor v domě a někdy 
zahrnují i třetinu jeho fasády. Z důvodu efektivnosti 
využití místa je v mnoha případech garáž částí domu a 
ústí i na ulici. Z těchto důvodů je jasný vliv garážových 
vrat na tepelnou izolaci domu a celkový vzhled budovy.

KvAlitA, rozMAnitoSt A eFeKtivitA
Garážová vrata Optima je možné objednat výběrem 
z více než 40 typů panelů s různými barvami a 
povrchy, které připomínají dřevo a dalšími jinými 
charakterovými prvky. Vrata MCA je možné přizpůsobit 
s řadou možností zasklení a vstupními dveřmi s nízkým 
prahem.

Garážová vrata MCA zaručují tepelný komfort a 
příjemný design a garantují dlouhou tepelnou 
efektivitu a spolehlivost. 

Panely pro sekční vrata MCASEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA MCA
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Panely pro sekční vrata

RAL color palette

KonStruKCe Pro dlouHou 
ŽivotnoSt
Díky základní technologii s již vysokými jakostními 
standardy jsou vrata MCA konstruovaná tak, aby 
vydržela více než 25 000 pracovních cyklů. Zkuste 
si vypočítat, kolik let se budou používat při této  
předpokládané hodnotě a my vám zaručíme 10 let 
bezchybné práce.

HodnotA doMu Se zvýŠÍ
Sekční automatická garážová vrata jsou velmi praktická, 
dávají vašemu domu moderní vzhled a zvyšují jeho 
hodnotu. Jako pohony využíváme k vratům MCA  
výrobky Sommer Germany. Navíc jsou postranní dveře 
vyrobené ve stejném stylu jako garážová vrata a tak 
mají jednotný vzhled na domovní fasádě.

dAlŠÍ KroK K ModernÍMu doMovu
Chytrá automatizace je budoucnost. Jestliže přemýšlíte 
o moderním domovu, je MCA řešením. ovládací a řídící 
systém vrat může být napojen na celkový systém řízení 
budovy. Navíc jedno dálkové ovládání může ovládat 
jak garážová vrata, tak přístupovou branku k vašemu 
dvorku.

inteliGentnÍ vyuŽitÍ ProStoru
Sekční garážová vrata se otevírají vertikálně a prochází 
paralelně se stropem. Máte tak více prostoru v garáži 
a před ní. 

ozdobA vAŠeHo doMu 
Jsme si jisti, že mátě rádi krásné věci. Od té doby, co 
garážová vrata jsou důležitým prvkem na fasádě vašeho 
domu, měla by vypadat perfektně. Ať máte jakékoliv 
požadavky, máme pro ně řešení. Můžete si vybrat z 
řady více než 40 standardních panelů nebo některou 
z barev RAL. Můžeme vám je nabídnout, protože jsme 
sami výrobci a je našim zájmem, aby možnost výběru 
byla co nejširší.

oPtiMÁlnÍ izolACe v ziMě
Elastické těsnění odolávající změnám klimatu a 
panely tloušťky 40 mm jsou významnou ochranou u 
garážových vrat MCA proti dešti a sněhu. Postranní 
těsnění je zdvojené, aby byla zajištěna vynikající izolace. 
S ohledem na chladné zimní klima jsou garážová vrata 
MCA konstruovaná pouze s takovými panely, které 
mohou vaši garáž efektivně od tohoto chladu izolovat.        

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA MCA
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Bílá  
RAL 9016

Hnědá  
RAL 8017

Zelená  
RAL 6005

Zelená  
RAL 6009

Modrá 
RAL 5010

Stříbrná  
RAL 9006

Bílá  
RAL 9016

Šedá  
RAL 7016

Červená  
RAL 3000

Bílá  
RAL 9016

Hnědá  
RAL 8017

Černá  
RAL 9005

Zlatý dub OŘECH 
Starý dub

Wenge MAHAGON Zelená  
RAL 6009

Bílá  
RAL 9016

Stříbrná  
RAL 9006

Šedá  
RAL7016

Černá  
RAL 9005

Rezavá Stainless Steel Zlatý dub

Bílá RAL 9016
dřevo

Zlatý dub
dřevo

Hnědá RAL 8017
dřevo

MAHAGON
dřevo

Bílá RAL 9016
dřevo
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Bílá RAL 9016
štuk

Bílá RAL 9016
z

Šedá RAL 7016
dřevo

Šedá RAL 7016
dřevo

Zlatý dub 
lesklé 

OŘECH 
lesklé

Světlý dub 
lesklé

Hnědá RAL 8017
dřevo
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Standardní rozměry sekčních vrat Benefit – šířka x výška (mm)
2500 x 2000 2500 x 2125 2500 x 2250
2700 x 2000 2700 x 2125 2700 x 2250
3000 x 2000 3000 x 2125 3000 x 2250

vodÍCÍ SyStÉM oPtiMA lHF 

Prostor potřebný k instalaci sekčních vrat Benefit  (mm)
Kluzný 
systém

W
max

V
max

V stavební (překlad) H užitečná (světlá) Šířka pólů
(levá+pravá)

Hloubka (AD)
ručně elektricky ručně elektricky ručně elektricky

SD
3000 2250 80 120 H-100 H-50 

140 
H+700 H+1100

DN 100 

Posuvné systémy rezidenčních sekčních vrat

SeKČnÍ vrAtA S torznÍMi PruŽinAMi

vodÍCÍ SyStÉM SeKCÍ: beneFit Sd & dn

LET

 Z

ÁRUKA

Sekční garážová vrata optima

 Vrata se vyrábí ve velikosti dle 
návrhu architekta

 LHF = pružiny jsou namontované v 
čele a nad vraty na překladu 

 LHR = pružiny jsou namontované 
vzadu na vratech na kolejničce

 Závěsy a čepičky panelů jsou 
natřené na bílo 

 Torzní pružiny zaručují 25 000 cyklů
 Rozšířená záruka až na 10 let

Sekční vrata benefit

 Vrata se vyrábí ve standardních velikostech
 SD = pružiny umístěné po straně dráhy
 DN = pružiny umístěné pod kluznou dráhou
 Trakční pružiny zaručují 15 000 cyklů
 Rozšířená záruka až na 5 let

vodÍCÍ SyStÉM SeKCÍ: oPtiMA lHF & lHr

vodÍCÍ 
SyStÉMy

BeneFit DN
nastavitelný  horní 

držák pojezdu

nastavitelný postranní  
závěs na ochranu prstů 

dolní konzola

BeneFit SD

Dvoukanálové 
dálkové 

ovládání

Pohon

Čtyřkanálové 
dálkové ovládání 

Střední  závěs na 
ochranu prstů 

beneFit - SeKČnÍ vrAtA S trAKČnÍ PruŽinou

beneFit dn beneFit Sd optima lHF optima lHr

Kluzný SyStÉM
oPtiMA lHr

LET

 Z

ÁRUKA
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SYSTÉM SEKČNÍCH VRAT

Prostor potřebný k instalaci sekčních vrat Benefit  (mm)
Kluzný 
systém

W
max

V
max

V stavební (překlad) H užitečná (světlá) Šířka pólů
(levá+pravá)

Hloubka (AD)
ručně elektricky ručně elektricky ručně elektricky

LHF
5000 3000 

220 260 
H-150 H-80 100 

H+200
H+1100

LHR 110 160 H+450
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integrované vchodové dveře ve vratech

 Často vedle vozu v garáži ukládáme různé každodenní věci, například kola, dětský kočárek. I bez úplného otevření 
garážových vrat můžete tak s těmito dveřmi získat rychle přistup k věcem v garáži. Navíc jestliže do garáže existují i 
jiné přístupové dveře, tak mohou být vyrobené přesně ze stejného materiálu jak sekční garážová vrata. 

 dveře ve vrAteCH

 Vchod do garáže může být také dveřmi ve vratech.
 Nízkoprahové garážové dveře dovolují snadný 

přístup do garáže s bicykly a dětskými kočárky. 
 Aby odpovídaly dveřím do garáže ve vratech 

mohou být i další dveře zhotovené ve stejném 
provedení.

 Dveře v garážových vratech se dodávají v takovém 
provedení, aby v horní části souhlasily s výškou 
vrat a bylo tak zajištěno plynulé zavírání a nemohlo 
dojít k úrazu.

 Rámy a madla dveří jsou zhotovené z 
anodizovaného hliníku, jsou estetické a odolávají 
korozi.

 Dveře v garážových vratech  
s hladkým modelem                                                               

Samostatné dveře

ZASKLENÁ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Kruhové okno D = 330 Pravoúhlé okno 640 x 340 Zasklený panel (anodizovaný hliník)

Okno SUN Okno s mřížkou   Pravoúhlé okno 610 x 140                          

zASKlenÁ SeKČnÍ GArÁŽovÁ vrAtA

 Zasklená sekční garážová vrata se obecně používají ke dvěma účelům: využití přírodního světla v garáži a vyplnění 
garážových vrat tak, aby odpovídala designu fasády budovy. Podle architektonických požadavků vyvinula MCA mnoho 
možností zasklení s okny různých tvarů a velikostí. Rámy oken mohou být zhotovené z černého PVC nebo nerez oceli. 

 Dveře v garážových vratech s 
kazetovým modelem
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Automatizace – pohony pro sekční vrata MCA

Řídící jednotka
 Obsahuje rádiový přijímač (FM 868,8 MHz a 112 

paměťových míst)
 Obsahuje Integrované svítidlo
 Automatická detekce překážek: automatické 

zdvižení při nárazu na překážku 
 Technologie pro automatické nastavení práce 

(Dynamic Power System)

The driver

Nouzové uvolnění v nebezpečí
	 Unikátní systém uvolnění v nebezpečí SOMMER 

zajistí, že bránu je možné otevřít (nezamčeno) 
a zamknout ručně v kterékoliv poloze. Pouze s 
jednotkou SOMMER zůstane vaše brána zamčená 
(zavřená) během výpadku proudu – to vám 
nabízí optimální bezpečnost v jakékoliv situaci.

  Lineární operátor - pohon vyrobený v Německu pro sekční garážová vrata Optima MCA.

Čtyřkanálové 
dálkové ovládání

SoMMer - SPrint evolution & duo rAPido Pro GArÁŽovÁ vrAtA oPtiMA

Řídící jednotka
 Obsahuje rádiový přijímač (FM 868,8 MHz a 112 paměťových míst)
 Automatická detekce překážek: automatické zdvižení při nárazu na překážku 
 Technologie pro automatické nastavení výkonu (Dynamic Power System): automaticky 

vypočítá sílu nutnou k provozu s nastavením maxima pracovní bezpečnosti 

Pohon
 Spolehlivost a výkonnost již v základu.
 Řetěz nevyžaduje údržbu, bez mazání, což 

eleiminuje odkapávání oleje.
 Bezpečný zamykací systém proti zlodějům.

  Lineární operátor – pohon vyrobený v Německu pro sekční garážová vrata MCA Benefit

Dvoukanálové 
dálkové ovládání

SoMMer APerto Pro vrAtA beneFit

Madlo Zamykací klíč         Operátor
klíč na odemknutí       

blokovací 
zarážka

Systém fotočlánků                                                                    Nástěnné                        
bezdrátové                                                                                                   

tlačítko                                                                                                                                         

Pomocný
blokovací

systém

 PřÍSluŠenStvÍ

Horizontální  
sekce garáže

Úhlopříčka 1 Úhlo
příč

ka
 2

TECHNICKÁ DATA

JAK zAMěřit otvor Pro SeKČnÍ GArÁŽovÁ vrAtA

Polyuretanová pěna 

Adhezivní substrát

Zinkový plášť

Ocel 0,5 mm

Zinkový plášť

Základní nátěr

Polyesterový nátěr

Pryžové těsnění 
	Tepelná izolace
  Panely jsou vyplněné polyuretanovou pěnou s vynikajícími 

izolačními vlastnostmi. Při tloušťce 40 mm poskytuje pěna 
dvojnásobný stupeň izolace v porovnání s polystyrenem.

	Mechanická pevnost 
 Panely z galvanizované oceli jsou vyplněné polyuretanovou 

pěnou tloušťky 40 mm. V případě reliéfních panelů (dřevo, štuk) 
má ocelový  plech tloušťku 0,5 mm a v případě hladkých panelů 
0,7 mm. 

	Povrch bránící otiskům prstů
  Uspořádání panelů bylo navrženo tak, aby nedocházelo k 

otiskům  prstů při ručním ovládání vrat.

	Jednotná barva a odolnost proti dlouhodobému zatížení 
  Při lakovacím procesu jsou vrstvy barva aplikované 

stejnoměrně;  nabízí se tím dlouhodobá odolnost celého 
povrchu panelu vůči zatížení. 

	Odolnost proti korozi
 Ocel, ze které jsou panely vyrobené, je chráněna proti oxidaci 

vrstvou  zinku (galvanizovaná ocel).

vlAStnoSti PAnelŮ SeKČnÍCH vrAt MCA

Kroky k zaměření vašich garážových vrat:

1. Změřte šířku Š otvoru ve třech místech: u podlahy, uprostřed 
a u stropu a vyberte z nich nejvyšší hodnotu.

2. Změřte výšku otvoru ve třech místech: vlevo, vpravo a 
uprostřed a vyberte z nich největší hodnotu.

3. Změřte šířku pravého sloupku (Ld) (vzdálenost od otvoru 
k první zábraně na pravé straně) ve třech bodech: dole, 
uprostřed a nahoře a vyberte nejmenší hodnotu.

4. Změřte šířku levého sloupku (Ld) (vzdálenost od otvoru k 
první zábraně na levé straně) ve třech bodech: dole, uprostřed 
a nahoře a vyberte nejmenší hodnotu.

5. Změřte šířku prahu (HGR) – vzdálenost od otvoru ke stropu nebo k první 
překážce. Měření by mělo být vykonáno ve třech bodech: vlevo, vpravo a 
uprostřed. Vyberte z nich nejmenší hodnotu.

6. Změřte výšku stropu (AD) od prahu k první překážce (může být jiný překlad 
nebo zadní strana garáže). Měření by mělo být provedeno ve třech bodech: 
vlevo, vpravo a uprostřed, a pak z nich vyberte nejmenší hodnotu.

7. Změřte úhlopříčky křížem u stropu.
 Vytvořte na stropě imaginární čtyřúhelník takto:

- Jedna linka je práh.

- Dvě paralelní linky, kolmo na práh a se šířkou H+700 mm (otvor pro vrata výška + 700 mm). 
Každá z těchto linek bude 100 mm od levého a pravého rohu sloupku.

- Poslední linka uzavře vytvořený čtyřúhelník. Změřte úhlopříčku pravoúhelníku. 

 Úhlopříčky musí být stejné, aby vytvořený pravoúhelník nekřížil žádnou postranní stěnu 
nebo překlad. Pokud tomu tak není, spojte se se specialistou, aby vám poskytl nejlepší 
montážní řešení.

 Jestliže již byla zadaná zakázka na garážová vrata, zašlete všechny následující rozměry  
(Š, V, LS, LD, Hgr, AD).
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Uvnitř

Dveřní křídlo

Šířka

Pohon
 Spolehlivost a výkonnost již v základu.
 Řetěz nevyžaduje údržbu, bez mazání, což 

eleiminuje odkapávání oleje.
 Bezpečný zamykací systém proti zlodějům.


