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Automatické dveře pro prodejny a obchodní centra

dáváme prostoru smysl

bezbariérové

automatické
dveře
...co Vám přinesou?
Pohodlí
Pohodlná manipulace s nákupními vozíky, taškami, dětmi, snadný průchod
i pro osoby s pohybovou indispozicí.

Praktičnost
Bezbariérové propojení exteriéru a interiéru, snadná údržba, bezpečnost.

Pěkný vzhled
Zhodnocení budovy, soulad barev, prosvětlení interieru.

Peníze
Úspora tepla, oddělení klimatizovaného, hlučného, prašného prostředí.

Prestiž
Moderní, společensky vstřícná image vaší prodejny.





 Otočné automatické dveře
Jsou nejjednodušší a zpravidla nejlevnější variantou bezbariérového vchodu. Pohon lze
instalovat na již existující mechanické otočné dveře. Otočné automatické dveře mohou
být jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Využívají se spíše v menších, specializovaných
prodejnách nebo jako vedlejší vchody v nákupních střediscích. Jsou ideální do památkově chráněných budov, kde mohou být instalovány na původní dveřní křídla.

 Turniketové dveře
Svým designem i velikostí jsou předurčeny do velkých nákupních center a supermarketů. Jsou určeny pro hlavní vchody. Pojmou najednou velké množství vcházejících
i vycházejících osob a přitom dokonale oddělují venkovní i vnitřní prostředí.
Turniketové dveře se dodávají ve tříkřídlovém a čtyřkřídlovém provedení. Model
TOURNIKET se standardně vyrábí do průměru 3800 mm, širšími modely jsou TOURNEX
(do 7400 mm) a DUOTOUR (do 5400 mm).

 Posuvné automatické dveře
Jsou nejrozšířenější jak ve velkých supermarketech a obchodních centrech tak také
v malých prodejnách.
Nabízejí celou řadu typů a variant, které zmíníme na dalších stránkách.
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SPECIALIZOVANÉ
PRODEJNY

Konstrukce vstupu byla navržena s ohledem na omezené prostorové, světelné a bezpečnostní podmínky v prodejně.
Do rohové stěny jsou zasazeny jednokřídlové posuvné dveře s nízkým pohonem SP 806 (110mm).

SPEDOS

Klasické dvoukřídlové posuvné automatické dveře zasazené
ve dveřním portálu s nadsvětlíkem.

Mechanické jednokřídlové posuvné dveře s možností
dodatečné automatizace.

Jednostranné mechanické teleskopické dveře
s podlahovým zámkem.

4
 Použit pouze posuvný pohon SP 805 s dveřními křídly. Nadstandardní konstrukční výška otvoru byla využita k vytvoření
nadsvětlíku, který přispívá ke zlepšení světelných podmínek v prodejně.
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VELKOOBCHODNÍ
A POLYFUNKČNÍ
CENTRA

Automatické dveře v požárním provedení ve skrápěné stěně (obrázek vpravo)
Teleskopické protipožární dveře EI C 30 DP + s 30 minutovou ochrannou lhůtou proti průniku požáru, přičemž samočinné skrápění
ji zvýší až na EI 180 (180 minut). Takto chlazená požáru odolná stěna zabrání minimálně po uvedenou dobu šíření ohně a zároveň
chrání únikové cesty a úseky. Podstatně tak zvyšuje bezpečnost evakuovaných osob.
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Celoskleněné provedení automatických dveří je určeno do interiérů budov, kde působí velmi dekorativně a lehce. Zdrojem
impulsů je radar ACTIVE8, který kromě detekční funkce zajišťuje i bezpečnost v prostoru mezi pohyblivými křídly dveří.

6
 Automatické dveře ve velkoobchodě mají téměř o 1 metr vyšší průchozí šířku, než je standard. Celkový světlý otvor –
šířka 2000 x výška 3150 mm umožňuje navážení vysokých kontejnerů s květinami paletovými a vysokozdvižnými vozíky.
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ŘETĚZCE ZNAČKOVÝCH
PRODEJEN

Standardně se pohony dodávají do průchozí šířky dveří 2900 mm. Větší průchozí
šířka (3030 mm) byla v tomto případě vyřešena pomocí dvou jednokřídlových automatických dveří osazených proti sobě.
Každé dveře mají samostatný programový
přepínač, proto je možné naprogramovat
u každé části jiný vstupní režim, případně
jinou rychlost otevření a zavření. Radar
je společný, pracuje pro obě části dveří,
které tak fungují jako dvoukřídlové. Tímto způsobem lze docílit průchozí šířky až
5800 mm.

Teleskopická varianta automatických dveří posuvných, na obr. oboustranné provedení, k dispozici
také provedení jednostranné. Tato varianta umožňuje vytvořit širší průchozí šířku dveří - 2/3 konstrukční
šířky, zatímco standardní jednokřídlové automatické
dveře nabízejí jen cca polovinu své konstrukční šířky
k průchodu.
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Obchodní centra, budovaná po roce 2000 ve všech
větších městech v ČR i na Slovensku, se bez automatických dveří neobejdou. Vstupy jsou zpravidla
budovány bez zádveří, v zájmu prosvětlení prodejen jsou zasazeny ve velkých prosklených portálech
a jsou doplněny tepelnými clonami.

8
 Klasické obchůdky a boutique v pasážích obchodních center jsou vybaveny jednoduchou prosklenou konstrukcí automatických
dveří se standardním elektrozámkem.
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SUPERMARKETY,
OBCHODNÍ ŘETĚZCE

Automatické dveře v obchodních řetězcích
Jsou v zájmu vytvoření širokého vstupního koridoru řešeny dvoukřídlově. Aby nedocházelo k prudkému odvětrávání a ochlazování interiéru, jsou vstupy budovány jako zádveří se dvěmi automatickými dveřmi. V optimálním případě zůstávají otevřeny vždy jen
jedny z nich. Prostor mezi nimi, vybavený zátěžovými rohožemi a koberci funguje zároveň jako čistící zóna.

Ve velkých obchodních centrech (Globus, PRIOR, IKEA apod.) jsou využívány turniketové dveře TOURNIKET, TOURNEX nebo
DUOTOUR, které nabízejí návštěvníkům široký, pohodlný vchod a jejich konstrukce zároveň umožňuje vysoce hospodárný provoz
(více na www.turnikety.cz).

TOURNIKET 3-křídlový

TOURNIKET 4-křídlový

TOURNEX 4-křídlový

DUOTOUR

Jste v dobrých rukou!
Konzultace – Projekt – Vývoj – Výroba – Montáž – Prevence – Garance – Servis
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Speciální nabídka SERVISU pro obchodní řetězce:
individuální pozáruční péče
osobní dispečer
pohotovostní režim dojezdu
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...a další

SPEDOS EXTRA INFO
PRODEJNY A OBCHODNÍ CENTRA

• kdykoli na dosah
• vrata a dveře s trvalým dohledem
• kvalitní a značkové díly

SPEDOS
Česká republika
tel.: +420 571 759 211
fax: +420 571 759 222
spedos@spedos.cz
www.spedos.cz
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Slovenská republika
tel.: +421 41 707 7111
fax: +421 41 707 7131
spedos@spedos.sk
www.spedos.sk

Kontaktujte našeho regionálního manažera:
Praha a Střední Čechy
Východní Čechy
Severní Čechy
Jižní Čechy
Západní Čechy
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava

+420 605 201 227
+420 605 201 244
+420 605 201 244
+420 605 201 259
+420 605 201 259
+420 605 201 269
+420 605 201 248
+420 605 201 222

Západní Slovensko
Střední Slovensko
Východní Slovensko

+421 903 660 930
+421 903 641 726
+421 903 641 009

www.spedos.cz
www.spedos.sk

