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Ideální prostředek k ochraně zboží a pracovníků před
vlivem klimatických podmínek, teploty, vlhka a průvanu
při nakládání a vykládání ložných prostorů vozidel.
Vyrovnávací můstek společně s vratovou clonou je
možné dodat v izolované nebo neizolované samonosné
představbě haly zvané dok, která potom vytváří rampu.

Oddělení od vnějšího prostředí nebo jednotlivých částí
hal tam, kde je velký provoz a je nutno zachovat
neměnné klima v hale, umožní rychlonavíjecí
a rychloskládací vrata v neprůhledném eventuelně
průhledném provedení s různými stupni automatizace
zavírání a otevírání.

Bezpečné a tepelně izolované uzavření skladových
prostorů, které lze v případě potřeby snadno otevřít nebo
zavřít pohonem nebo jen ručně. Provedení pojezdů
vratové stěny je možné přizpůsobit výšce stropu haly
tak, aby nepřekáželo ve skladovém  prostoru. Vnější
stranu vratové stěny lze lakovat v libovolné barvě. Vrata
mohou být dle potřeby i s izolovanými okny a průchozími
dveřmi.

Jednoduché, ale účelné uzavření otvorů s velmi častým
průchodem, poskytující dostatečné zajištění proti
průvanu nebo úniku chladného vzduchu, případně proti
znečištění čistého prostředí. Otevírání kyvných dveří
může být automatizováno.

Manuální a hydraulické stabilně instalované nebo po
kolejnici posuvné můstky slouží jako praktický
a bezpečný pomocník při nakládání a vykládání zboží.
Dokonalé vyrovnání výškových rozdílů mezi ložnou
a překládací plochou případně podlahou haly.

Dokonalé uzavření areálu pomocí posuvných vrat
v samonosném provedení, případně s pojezdem po koleji
nebo pomocí křídlových vrat s automatickým pohonem.
Automatické závory o délce ramene do 8 m pro zajištění
vjezdu a výjezdu s vysokou frekvencí vozidel.

6    KYVNÉ DVEŘE A LAMELOVÉ ZÁVĚSY

Máme pro Vás kompletní sortiment

pro snadnou, bezpečnou a chráněnou nakládku nebo vykládku zboží

a uzavření nebo oddělení skladových prostorů.
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