Kyvná vrata
Protiprůvanové vratové clony

… spolehněte se!

Charakteristika
Kyvná vrata jsou jednokřídlý nebo dvoukřídlý vratový uzávěr, určený do průmyslových, skladovacích a obchodních objektů k oddělení klimaticky odlišných
prostředí, různých druhů provozů a dílen, navazujících hal i jako doplňková
clona vjezdových průmyslových vrat. Vratová výplň je vyrobena z měkčeného,
zpravidla průhledného plastu a umožňuje rychlý a plynulý průjezd paletových
nebo vysokozdvižných vozíků. Ovládání je manuální, vrata se otevírají a zavírají
pouze protlačením.
Výhody
•
•
•
•

oddělují vytápěné a nevytápěné průmyslové a skladovací prostory
tlumí hluk (např. z výrobních linek)
zabraňují roznášení nečistot z prašných pracovišť
jako druhá vrata ve vstupních vratových otvorech zabraňují úniku tepla
z vytápěných objektů během překládky

Konstrukce
Vratová clona se vyrábí z čirého, 7 mm silného PVC, odolného proti natržení
a s 80% průhledností. Pro těžší provozy je vratová clona vyrobena se síťovou
výztuží. Kyvná vrata lze dodat také s neprůhlednou clonou v několika barvách
s možností vestavění průhledového okénka. Ve všech variantách je materiál
v antistatickém provedení, stabilní vůči ultraﬁalovému záření. Materiál zajišťuje
stálé vlastnosti v teplotním rozsahu –20 °C do +60 °C, zvláštní typ pro mrazírenské provozy až do –40 °C. Kovové části kyvných vrat jsou vyrobeny z pozinkované oceli, případně nerezové oceli (pro potravinářské nebo farmaceutické
provozy).
Rozměry
Šířka: od 1 000 mm do 3 000 mm
Výška: standardně od 2 000 mm do 3 000 mm
Větší vratové otvory je výhodnější vybavit rychlonavíjecími vraty.
Stavební připravenost
Kyvná vrata se montují do otvoru. Při upevnění do cihlové zdi či betonu je zároveň
s omítkou nutné instalovat upevňovací plotny.
Při montáži do sádrokartonu je potřeba zhotovit pomocnou ocelovou konstrukci.
Schéma

Dodavatelské a obchodní údaje
Záruční doba: 24 měsíců
Dodací lhůta: 2 až 4 týdny
Poradenství, výrobu, dopravu, montáž a servis zajišťuje dodavatel.

Česká republika

Slovenská republika

tel.: +420 571 759 211

tel.: +421 41 707 7111

fax: +420 571 759 222

fax: +421 41 707 7131

spedos@spedos.cz

spedos@spedos.sk

www.spedos.cz

www.spedos.sk

