
Rychlé řešení
energetických úspor
průmyslových staveb 
SPEDOS nabízí komplexní a profesionální odpověď 
na otázku „Jak snížit náklady za energie tam, kde tomu 
dokážeme rychle zabránit?“  

Minimalizujte tepelné úniky mezi
interiérem objektu a vnějším prostředím 1

Zateplené nakládací
místo v ISO variantě
(sekční vrata, nakládací můstek, 
vratové těsnění)

v kombinaci „Sekční vrata se 40 nebo 80 mm 
lamelou a nafukovací vratové 
těsnění“ se jedná o nejúčinnější řešení 
energetických úspor

kompletně uzavřený nakládací otvor zajišťuje 
udržení vnitřního klimatu

umožňuje najetí nákladního automobilu 
bez nutnosti otevření vrat

*u=0,92 W/m2K platí pro typ VM01 4000 × 4000 mm, tloušťka lamel 
40 mm, bez použití prosvětlení a vestavěných dveří

Sekční průmyslová vrata
při použití lamel o tloušťce 80 mm ( < 0,92 W/m2K*) maximálně 
minimalizují tepelné úniky 

2,5× rychlejší pohyb vrat (rychlost do 0,5 m/s) v případě osazení 
pohonem s frekvenčním měničem

Rychloběžná vrata
jsou kombinací vynikajících tepelných parametrů sekčních vrat 
s vysokou rychlostí a s provozní efektivitou

nabízí maximální rychlost otevírání a zavírání - tím pádem minimalizaci 
tepelných ztrát

silný, tepelně  izolovaný vratový panel udržuje stabilní podmínky 
ve vnitřním prostředí budovy



Buďte o krok napřed a využijte i dalších služeb 
a benefitů SPEDOS s dlouhodobým výhledem3

Zamezte zbytečným tepelným ztrátám
i uvnitř budovy2

Rychlonavíjecí vrata

Zateplené nakládací komory
(zateplený plášť, nakládací můstek, vratové těsnění, sekční vrata)

tepelně izolují budovu od venkovních podmínek - střecha 
je ze sendvičových panelů o tloušťce 75 mm, boční opláštění komory je ze 
sendvičových panelů o tloušťce 40 mm

nakládací místo nezabírá prostor uvnitř budovy

komory lze dodatečně realizovat bez stavebních úprav v hale

Vratová klasická klapková
nebo nafukovací těsnění

minimalizují úniky tepla díky těsnému kontaktu s automobilem

zajišťují bezproblémové logistické operace

udržují stabilní teplotu a čistotu ve vnitřních prostorách

ochrání před vnějšími vlivy během logistických operací (déšť, chlad, hmyz apod.)

bezkonkurenční servisní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

okamžitá dostupnost náhradních dílů

rychlé dodání 4-8 týdnů (dle typu výrobku)

individuální zákaznický přístup a poradenství na profesionální úrovni

všechny produkty a komplexní služby od jednoho tradičního českého výrobce s 31 lety zkušeností v oboru

Napište nám na e-mail poptavky@spedos.cz nebo přes 
zelené tlačítko NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA na spedos.cz a 
nechte si zpracovat nezávaznou  nabídku zcela ZDARMA!

efektivně oddělí vnitřní prostory díky rychlému otevření a zavření vrat

zabrání průvanu mezi oddělenými prostory

lze je použít i jako doplnění vnějších vrat, minimalizovat energetické ztráty
a zrychlit logistické operace


