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DVIŽNA SEKCIJSKA VRATA

NOTRANJI POGLED

DOM sekcijska garažna vrata odlikuje trpežna izvedba, 
sekcije z odlično zvočno, toplotno izolacijo ter vetrno in 
vodno propustnostjo. Dosegajo tudi visoke mednarodne 
standarde v vseh varnostnih ozirih. Posebna konstrukcija
zapiranja (elektromotorni pogon ali ročni dvig) pa 
onemogoča vlom. Polnila, debeline 42 mm, so polnjena s 
poliuretansko peno brez FCK (U=0,78W/m²). Gumasta tesnila 
pa so izdelana na silikonski osnovi, ki omogoča normalno 
delovanje pri visokih in nizkih temperaturah okolice. Visoko 
varnost zagotavljajo tudi testi po najnovejših evropskih standardih 
EN 1324-1. 
 
Različni modeli, barve, ki se prilagajajo stilu vaše hiše, tudi za 
najzahtevnejše kupce (na strani 6.) 
Izvedbe s spredaj ali zadaj ležečo torzijsko vzmetjo (za 
preklade manjše od 15 cm) 
Sodobni elektromotorni pogoni z najnovejšo tehnologijo in 
dizajnom (na strani 7.) 
Izdelava izven standardnih dim. brez doplačila 
Stabilna tudi pri večjih dimenzijah
Fleksibilnost vgradnje pri menjavi starih vrat
Možnost vgradnje oken različnih oblik in dimenzij (na str 6.)
 

OSEBNI PREHODI 

DOM EXLUSIVE

DETAJLI
V vsa vrata je možno vgraditi 
tudi osebne prehode ali izdelati 
stranski osebni prehod v enaki
obliki in barvi (polnili) kot garažna 
vrata. 

Vrata so serijsko opremljena s
kljuko in ključavnico. 

Vrata za najzahtevnejše 
kupce 

MOŽNOST : PRAG INOX 3CM

KLJUKA Z KLJUČAVNICO

DVOJNO TESNENJE IN TEČAJI

SPOJ OSEBNEGA PREHODA Z VRATI     

KVALITETNI SPOJI MED LAMELAMI

SAMOZAPIRALO

OSEBNI PREHOD 
(vrata v vratih) 

STRANSKI OSEBNI 
PREHOD

TORZIJSKE VZMETI TER Al-u 
KOLUT Z ŽIČNO VRVJO

ELEKTRO MOTORNI POGON
izbira na strani 7.

izbira na strani 6.

Al-u  PLASTIFICIRANI TEČAJI

DVOJNO TEKALNO KOLO

SEKCIJE
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STRANSKA SEKCIJSKA VRATA

NOTRANJI POGLED

Stranska sekcijska vrata so idealna za vgradnjo v garaže, kjer 
večkrat potrebujemo samo delno odpiranje. Odpirajo se na levo 
ali desno stran v prostor garaže. Dosegajo visoke mednarodne 
standarde v vseh varnostnih ozirih. 

Posebna konstrukcija zapiranja (elektromotorni pogon ali ročni 
dvig), ki  onemogoča vlom
Polnila debeline 42 mm so polnjena z poliuretansko peno brez FCK 
(U=0,78W/m2K)
Tesnjenje je kombinacija gumastih in ščetkastih tesnil
Različni modeli in barve, ki se prilagajajo stilu vaše hiše, tudi za 
najzahtevnejše kupce (na strani 6.)
Možnost vgradnje oken različnih oblik in dimenzij (na strani 7.)
Sodobni elektro motorni pogoni z najnovejšo tehnologijo in diza-
jnom (na strani 7.)
Izdelava nestandardnih dimenzij brez doplačila
Z delnim odpiranjem bistveno zmanjšamo toplotne izgube
Montaža brez večjih gradbenih posegov, ker spodnje vodenje vrat 
poteka na gotovem tlaku
Možna vgradnja na preklado min. višine 13 cm in stranskega zidu 
25 cm
Fleksibilnost vgradnje pri menjavi starih vrat
Stabilna tudi pri večjih dimenzijah, varno in zanesljivo delovanje

ELEKTRO MOTORNI POGON

        TESNILO NA ZADNJI LAMELI 

        TESNILO NA ZADNJI LAMELI 

VODILO Z Al-u PRIPORO 
NA GOTOVEM TLAKU

VODILO Z NOSILCEM 
IN TEKALNIMI KOLESI

ŠČETKASTO TESNILO NA 
PREKLADI TER GUMASTIM 
TESNILOM IN Al-u PRIPIRO 
NA SPREDNJI STRANI 
VODILO Z NOSILCEM  

VODILO V KRIVINI 

izbira na strani 7.

izbira na strani 6.
SEKCIJE
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DVOKRILNA GARAŽNA VRATA DVIŽNA NIHALNA VRATA

NOTRANJI POGLED NOTRANJI POGLED

Dvižna nihalna garažna vrata nemškega proizvajalca NOVOFERM so 
idealna za samostojne garaže, kjer nista pomembna izolacija in tesn-
jenje. Dobavljiva so v standardnih dimenzijah. Kovinska vrata in vodila so 
vroče cinkana in končno lakirana v beli ali rjavi barvi. Polnilo je možno 
v različnih vzorcih. Dobavljiva pa so tudi vrata brez polnila, konstruirana 
tako, da stranka lahko sama montira leseni opaž. Odpiranje je ročno ali 
preko električnega pogona. 

Dvokrilna garažna vrata so namenjena tistim kupcem, kjer jim prostor v 
garaži ne omogoča vgradnje stropnih,stranskih,rolo izvedb vrat ali pa jim 
je všeč klasično odpiranje. Vrata so sestavljena iz PVC ali ALU komornih 
profilov z dvojnim tesnjenjem. Polnila pa so enaka kot pri sekcijskih vratih 
(str. 6), PVC ali ALU izvedba. 

Na voljo so različni modeli in barve, ki se prilagajajo stilu vaše hiše, 
tudi za najzahtevnejše kupce (na strani 6.) 
Možnost vgradnje oken različnih oblik in dimenzij (na str 7.) 
Ročno ali elektromotorno odp. (preko škarjastih vodil) (na strani 7.) 
Izdelava nestandardnih dim
Fleksibilnost vgradnje pri menjavi starih vrat (možnost vgradnje med 
špalete) 

izbira na strani 6.
SEKCIJE

izbira na strani 7.

MOŽNOST ODPIRANJA 
Z ELEKTRO MOTORNIM 

POGONOM 

RAZLIČNA IZBIRA KLJUK 

KOMORNI PROFIL 

Standardne dimenzije za način vgradnje med špalete in za špalete.

ROČNO ali 
ELETRO MOTORNO 

ODPIRANJE
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INDUSTRIJSKA SEKCIJSKA VRATA

   NOTRANJI POGLED

izbira na strani 6.
SEKCIJE

VARNOSTNA KONTAKTNA LETEV 

VZMETNI BLAŽILEC

INDUSTRIJSKI TEČAJ

VARNOSTNA ZAVORA 

izbira na strani 7.

DETAJLI

KLJUKA Z KLJUČAVNICO

DVOJNO TESNENJE IN TEČAJI

SPOJ OSEBNEGA PREHODA Z VRATI

KVALITETNI SPOJI MED LAMELAMI

SAMOZAPIRALO

OSEBNI PREHOD 
(vrata v vratih) 

STRANSKI OSEBNI 
PREHOD

OSEBNI PREHODI 

OPCIJA ODPIRANJA

Industrijska sekcijska vrata v robustni izvedbi za veliko frekvenco 
odpiranj, kjer je poudarek na varnosti na prvem mestu. Vrata 
vsebujejo paket proti padcu vrat pri počeni torzijski vzmeti in 
varnostne zavore pri pretrganju žične vrvi. Polnila debeline 42 
mm so polnjena z poliuretan-sko peno brez FCK .Gumasta tesnila 
pa so izdelana na silikonski bazi, ki omogoča delovanje pri visokih 
in nizkih temperaturahokolice. Vsa vodila vrat in okovje so vroče 
cinkani. 

ELEKTRO MOTORNI POGON 
na osi torzijske vzmeti Al-u 
kolut z žično vrvjo
ter stranskim vodilom 

MOŽNOST : PRAG INOX 3CM
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DOMLINE DOMCLASSIC DOMELEGANT DOMSTYLE

POLNILA VRAT - SEKCIJE

OKNA

Sekcije-polnila izdelana iz kvalitetnih materialov, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo vrat. Izdelane so iz jeklene pločevine, debeline 0,55 mm, 
vroče cinkane, prašno lakirane ali prevlečene z specialno folijo v različnih imitacijah lesa. Kot izolacijsko polnilo v lameli debeline 42 mm je poliure-
tanska pena brez FCKW. Oblikovane so tako, da omogočajo maksimamlno tesnjenje na spojih in onemogočajo vkleščenje prstov. 

RDEČA ZLATI HRAST (IMITACIJA LESA)ZLATI HRAST (IMITACIJA LESA)

BELA

INDUSTRIJSKO OKNO (dimenzije: 600mm x 300 mm)

črn ali bel okvir

brez vzorca

sončni vzhod
vmesni element za kolo 
vagona ali sončni vzhod

križ kolo vagona

Al-u zastekljena lamela

GARAŽNO OKNO (dimenzije: 499mm x 298 mm)

BELO-SIVA BELO-SIVABELA

RJAVA (RAL 8019) TEMNI HRAST (IMITACIJA LESA)TEMNI HRAST (IMITACIJA LESA)

SREBRNA (RAL 9006) MAHAGONIJ (IMITACIJA LESA)

DOMSTYLE DOMSTYLE DOMSTYLE DOMLINE DOMLINE DOMLINE DOMELEGANT DOMSTYLE DOMCLASSIC

BARVANJE TUDI PO RALU
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POGONI ZA GARAŽNA VRATA

POGONI ZA INDUSTRIJSKA VRATA     

DODATNE MOŽNOSTI     

kontaktni ključ ključavnica na 
kodo

ključavnica na 
kodo

varnostna 
kontaktna 

letev

utripajoča luč varnostne foto celice daljinski upravljalnik

BENINCA

ECOSOL - SOLARNI SISTEM

BENINCA

GFA

KEN - VERIŽNI POGON

YES80 - VERIŽNI POGON

JIM - JERMENSKI POGON

DASPI

POGONI     

KRMILNA ELEKTRIČNA OMARA  

• dvohitrostni
• jermenski ali verižni 
• vlečna sila od 600 do 1200N 
• daljinsko upravljanje, rolling koda 433,92 Mhz 
• varnostna nastavitev sile 
• možnost nastavitve avt. zapiranja po dol. času 
• svetlobno telo na el. mot. pogonu z avtomatskim izklopom 
• z dodatnimi možnostimi priključitve tipkala v prostoru, 
šifratorja, kontaktnega ključa, čitalca prstnih odtisov, varnost-
nih fotocelic, varnostne kontaktne letve, utripajoče luči, 
solarnega napajanja preko električnih akumulatorjev 

• Za vrata večjih dimenzij in veliko število odpiranj
• Montirajo se na os vzmeti.
• Možnost ročnega odpiranja v primeru izpada električne energije
• Opcija verižnega ročnega pogona
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ROLO VRATA

NOTRANJI POGLED

VRATA SO DOBAVLJIVA V NASLEDNJIH BARVAH

Rolo garažna ali industrijska vrata iz kvalitetnih ALU materialov in 
različnih barvnih odtenkov so predvidena za zunanjo (na fasado) ali 
notranjo montažo (za špaleto). Višine sekcij z dvostenskim plaščem 
in okolju prijaznim poliuretanskim polnilom je 77 mm (debeline cca 
18 mm) ali 52 mm (debeline cca 10 mm). V vrata je možno vgra-
diti tudi svetlobne sekcije. Segmenti so vodeni v stranskih vodilih 
z dvojnimi ščetkastimi tesnili širine 100 mm in se navijajo v zaboj z 
zaščitnim pokrovom 30x30 cm (za višino vrat do 280 cm) ter 35x35 
cm za višino vrat nad 280 cm (pri višini vrat nad 280 je gred vretena 
uležajena na odmičnih vodilih). Na navojno os so pritrjena s poseb-
nimi protivlom-nimi in varnostnimi 3-členskimi nosilci. Standardno 
so vrata opremljena z tubularnim električnim pogonom, električno 
krmilno enoto, 2x daljinskim upravljalcem, tipkalom v prostoru, 
varnostnimi fotocelicami ali varnostno kontak-tno letvijo na spod-
nji sekciji z tesnilom. V primeru izpada električne napetosti je vrata 
možno ročno odpirati s podaljšano ročo, ki jo pritrdimo na reduktor 
elekričnega pogona. 

 

SREBRNA

BELA

SIVA

RJAVA

TEMNO RJAVA

IMITACIJA LESA

DETALJI ZASTEKLITVE

VAROVANJE S 
FOTOCELICO ALI 
KONTAKTNO 
LETVIJO 

VZMETNI NOSILEC

ELEKTROMOTORNI POGON

OS ROLOJA

TIPKALO V PROSTORU

DETAJL VODILA
ZABOJA IN ZASILNEGA
ODPIRALA

SEKCIJE
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PVC LAMELNE ZAVESE

PROTIVETRNI SISTEMI

HITROTEKOČA PVC ROLO VRATA

KMETIJSTVO INDUSTRIJA

ZAVESNI SISTEM Z ODPIRANJEM NA VSTRAN ROLO ZAVESNI SISTEM

HLADILNICE

GIBLJIV PVC TRAK 
V KOLUTU

PRIMER NOSILCA Z PETJEM 
IN PREKRIVANJA PVC 

TRAKOV

TIPKALO V PROSTORU

Namen pvc zaves:  zmanjšajo prehod toplega in hladnega zraka, 
zmanjšajo prepih, učinkovita zaščita pred letečimi tujki in mrčesom ter 
ohranjajo veliko svetlobe v prostoru. Uporabne za nizke (do -30°) in visoke 
temperaturne okolice do 50°. Primerne so za vgradnjo v živilski industriji, 
za hladilnice, kmetijstvo, žage za razrez hlodovine, skladišča,labolatorije, 
gostinstvo... Pvc standardne lamele so široke 200-400 mm in debele 2-4 
mm. Pritrdilni elementi so iz inox-a ali vroče cinkane pločevine. Dodatna 
možnost je tudi drsni sistem z odpiranjem na stran.

Uporaba v kmetijstvu, industriji, igriščih, 
terasah …, za poljubne dimenzije vaših 
objektov. Material zaves je iz kvalitet-
nega poliestra z visoko gostoto pletenja 
prevlečenega z pvc zavesnim stranskim 
sistom in se ročno odpira-zgiba v levo 
ali desno stran prostora. Rolo zavesni 
sistem pa se ročno ali elektromotorno 
navija v kolut na prekladi.

Namenjena za hitre prehode iz prostora v 
prostor. Učinkovito preprečujejo menjavanje 
toplega in hladnega zraka v prostorih. Visoke 
hitrosti odpiranja od 0,5-1,7 m/sek. Neovirane 
in hitre prehode omogočajo elektromotorni 
pogon z krmilno elektroniko, varnostnimi 
elementi kot so fotocelice in kontaktna letev 
v krilu, ter dodatni elementi kot so daljinski 
upravljalci , radarski senzorji in induktivna 
zanka pred prehodom. Dobavljiva so v več 
standardnih različnih  barvnih odtenkih ali v 
prozorni izvedbi.
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DVORIŠČNA VRATA IN POGONI

Dvoriščna vrata so za obiskovalce in mimoidoče prva slika vašega 
doma. Izbirate lahko vrata v krilni (eno ali dvo) in v drsni izvedbi. 
Izdelana so iz različnih materialov: kovinska (vroče cinkana, bar-
vana), Inox, alu in v kombinaciji stranskega osebnega prehoda in 
ograje. Polnilo vrat je lahko iz poh.cevi, kovanih elemento v (različni 
vzorci), leseno, pvc…. 

Za popolno udobje električni pogoni, v kombinaciji z domofonom. 
Dobavljivi so tudi samo pogoni dvoriščnih vrat z ali brez montaže. 

 

Krilna vrata vgrajujemo pravilo-
ma za odpiranje znotraj dvorišča. 
Pri tej izbiri so vrata vodena na 
tečajih v stranskem stebru. 

Drsna vrata v samonosni izvedbi,      
kjer želimo kar najbolje iz-
koristiti dvoriščni prostor, brez 
talnega vodila za lahek tek. 
Vrata tako nimajo ovir v svet-
lobi odpiranja,kot so listje, pesek 
sneg…. 

POGONI     

FOTOCELICE    

NTT

MITO
400 - 600 kg

IDEA
600 - 800 kg 

MAX
600 - 800 kg

BIGFOOT
1600 - 2200 kg

ULTRA
do 5000 kg

LINEA

SIMPLY

UTRIPAJOČA
LUČ    

DALJINECDOMOFON  

POGONI     

DODATNA OPREMA  

FOTOGALERIJA
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PARKIRNE ZAPORE

DVIŽNE ZAPORNICE - RAMPE

Namenjene so za urejanje pakirnih površin, kot so poslovni objekti, vrtci, 
šole, stanovanjski bloki, plačljiva parkirišča itd. Odlika naših zapornic je dolga 
življenjska doba z minimalnim vzdrževanjem. Dobavljive so v kovinski in inox 
izvedbi, z lepim dizajnom in z drogom do 6m. Varno delovanje zagotavlja var-
ovanje z fotocelicami, kontaktno letvijo ali kombinacijo obeh variant. Različne 
oblike upravljanja za vse zahteve: daljinski upravljalec, žetoni, plačljive kartice, 
talne induktivne zanke ali preko mobililnega telefona.

namen rezervacije parkirnega mesta ali preprečitev 
neželjenih prehodov
trpežni
zanesljivi
hitri
lepi in ekskluzivni
enostavni za vgradnjo
narejeni za zasebne, javne, komercialne ali industri-
jske površine

VSTOPNI TERMINAL   

CROSS PARKIRNI IN PLAČILNI SISTEM  

DASPI  

PLAČILNI TERMINAL    DVIŽNA RAMPA    

POTOPNI STEBRIČKI 

TALNA PARKIRNA ZAPORA

Za rezervacijo vašega parkirnega mesta
V vroče cinkani in prašno lakirani ali inox izvedbi
Enostavna montaža in vzdrževanje
Ročna ali avtomatska izvedba
Pri avtomatski izvedbi možnost neodvisnega 
napajanja na sončne celice
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Brezplačne izmere in svetovanje

Garancija

Varnost in zanesljivost

Prilaganje potrebam strank

Kvalitetna in zanesljiva montaža in servis

Udobje

Smo izkušeno podjetje, ki se že 17 let ukvarja z 
Proizvodnjo, prodajo in montažo raznovrstnih 
garažnih in industrijskih vrat ter dvoriščnih graj, 
dvižnih ramp in opreme za parkirišča. Skozi leta 
smo si nabrali dovolj izkušenj, da lahko zago-
tovimo  vaše zadovoljstvo ob še tako zahtevnih 
željah.

Prepričajte se sami!

KEMONT Vlado Milavec s.p.
 Nova vas 33 

1385 Nova vas

GSM:      +386(0)41/621-637
                 +386(0)51/657-237

Tel/Fax: +386(0)1/836-03-43

P.E. SODRAŽICA   
RAZSTAVNI PROSTOR 
Cesta Majde Šilc 1
1317 Sodražica

P.E. ENOTA GORENJSKA:
INDUSTRIJSKA CONA 

Jelenčeva ulica 1
4000 KRANJ

WWW.KEMONT.SI
info@kemont.eu

O PODJETJU

ZAKAJ IZBRATI NAS


