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ROZMĚR
700 až 3000 mm

ROZMĚR
1400 až m m
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DOSTUPNÉ:

JEDNOKŘÍDLÉ 
 DVOUKŘÍDLÉ

Dveře

Dveře s panty Skládací dveře s panty

Standardní jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře zavěšené na 
pantech. Dveře se pohybují na dvou pantech a jsou vybaveny 
dorazem. Součástí dorazu je i super magnet nové generace, který 
zajišťuje dveře proti samovolnému otevření.

Na pantech zavěšené skládací dveře jsou navrženy tak, aby 
minimalizovaly prostor zabíraný otevřenými dveřmi. Pokud 
se uvolní prostřední šroub s petlicí, lze obě křídla dveří 
složit a zmenšit tak jejich velikost.

Dveře zabalené v balíčku
Vše co potřebujete v jedné krabičce

Z našich panelů v rámech snadno vytvoříte dveře. Protože 
jsou veškeré potřebné díly dodávané v "jediné krabičce", lze 
tak z panelu rychle sestavit křídlo dveří.

V balení "Satech dveře v krabičce" naleznete panty, doraz s 
magnetem i běžnou rukojeť. Podle toho, jak panty a rukojeť 
namontujete, vytvoříte pravé nebo levé dveře. 

Takto sestavené dveře lze snadno uzpůsobit dalším 
bezpečnostním opatřením (např. bezpečnostní spínače nebo 
zámky, únikové odjištění atd.).

DOSTUPNÉ:

JEDNOKŘÍDLÉ 
 DVOUKŘÍDLÉ
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Posuvné dveře

S horním nebo spodním vedením S volným průjezdem

Posuvné dveře zavěšené v horní vodící liště nebo jezdící po 
spodní liště která odolává zatížení způsobenému pneumatikami 
vysokozdvižných vozíků.

Posuvné dveře s hladkým teleskopickým vedením nebo 
posuvné panely zavěšené v odolné konstrukci tří sloupků. 
Dveře nemají žádné spodní nebo vrchní vedení a nic nebrání 
zcela volnému průjezdu. 

DOSTUPNÉ:
· JEDNOKŘÍDLÉ S HORNÍM VEDENÍM
· PROTIBĚŽNÉ S HORNÍM VEDENÍM

·STŘÍDAVĚ S DVOJÍM HORNÍM VEDENÍM
·DVOJITÉ STŘÍDAVÉ S DVOJÍM HORNÍM VEDENÍM

·JEDNOKŘÍDLÉ S DOLNÍM VEDENÍM
·PROTIBĚŽNÉ S DOLNÍM VEDENÍM

DOSTUPNÉ:
· JEDNOKŘÍDLÉ S TELESKOPICKÝM VODÍTKEM TX
· PROTIBĚŽNÉ S TELESKOPICKÝM VODÍTKEM TX

· JEDNOKŘÍDLÉ BEZ VEDENÍ 2.0
· PROTIBĚŽNÉ BEZ VEDENÍ 2.0

· JEDNOKŘÍDLÉ BEZ VEDENÍ 3.0
· PROTIBĚŽNÉ BEZ VEDENÍ 3.0 ROZMĚR

700 až 6000 m m
ROZMĚR

700 až 3000 m m
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Automatické dveře

Naše systémy lze vybavit 
elektrickým nebo 
pneumatickým pohonem dveří

i

Speciální dveře Horizontální, vertikální a kombinované zákaznicky uzpůsobené dveře 
s ručním, automatickým, elektrickým nebo pneumatickým pohonem

Hybridní a vícestupňové dveře

Vertikální, zdvihací a vyklápěcí

Hybridní dveře Satech 
kombinují posuvný a rotační 
pohyb křídel dveří. Jsou 
specificky konstruované pro 
výrobní zařízení, u kterých je 
požadovaný velký průchozí 
otvor a přitom mají minimální 
možné rozměry pro otevření. 

Vícestupňové dveře lze dodat s 
ručním, elektrickým nebo 
pneumatickým pohonem. 

ROZMĚR
až 15 metrů
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