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ZASTAVÍTE A NEMUSÍTE ANI STÁHNOUT OKÉNKO. 
KAMERA NAČTE SPZ A CHYTRÝ SYSTÉM VÁS NAVEDE 
NA VOLNÉ PARKOVACÍ MÍSTO. PŘIJDETE RÁNO DO 
PRÁCE A VSTUPNÍ KARTOU U TURNIKETU JE VÁŠ 
PRST NEBO OBLIČEJ. VSTUPNÍ A VJEZDOVÉ SYSTÉMY 
JSOU SOFISTIKOVANÉ TECHNOLOGIE KOMBINUJÍCÍ 
HARDWARE S VÝKONNÝM SOFTWAREM. PŘINÁŠÍME 
PŘEHLED VÝROBCŮ A DODAVATELŮ NA ČESKÉM TRHU. 

PŘEHLED 
TRHU A TRENDY

Připravili: Kamila Zemanová, Petra Ducháčková  
a Radek Váňa 
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POJĎTE DÁL. BEZPEČNĚ 
Segment přístupových systémů dnes definuje především 
téma bezpečnosti, ale také komfortu uživatelů. Mezi další 
současné trendy patří využívání mobilních technologií – ze-
jména telefonů k řízení a zajištění přístupu do prostor pomocí 
integrované NFC nebo bluetooth technologie daného zařízení. 
Mobilní telefon s nainstalovanou aplikací dokáže plně nahra-
dit tradiční používání RFID identifikátorů – karet a čipů. „Ruku 
v ruce s rychlým technologickým vývojem se do popředí 
dostává využití biometrických údajů, což je však v důsledku 
tvrdých zákonů v rámci Evropské unie legislativně těžké uplat-
ňovat v praxi. V rámci biometrie se udělal obrovský posun 
zejména na poli identifikace pomocí krevního řečiště, kdy sys-
témy čtení krevního řečiště jsou již cenově dostupnější,“ říká 
Antonín Svoboda ze společnosti M2C a pokračuje: „… pomocí 
této vyspělé technologie je tedy možné chránit a řídit přístu-
py do vysoce chráněných prostor. Dříve byla tato technologie 
nasazována téměř výhradně v ,mimocivilních‘ aplikacích, nyní 
ji již poměrně běžně nasazujeme v prostorách serveroven, tre-
zorových místností a na dalších místech s důrazem na zacho-
vání nejvyšší režimové a fyzické bezpečnosti přístupu“.

ELEKTRONICKÉ RECEPCE  
Systémy elektronické recepční se stávají stále více populárním 
a vyhledávaným řešením zejména v oblastech, kde je možné 
nahradit lidskou sílu fyzické recepční nebo ostrahy při řízení pří-
stupů osob a návštěv do objektu. Dnes existují software, které 
zajišťují frontend a backendové rozhraní pro sjednávání schů-
zek, rezervaci parkovacích míst nebo vjezdových oprávnění do 
objektu. Po sjednání schůzky obdržíte e-mailem pozvánku s QR 
kódem. Při vstupu do budovy na terminálu intuitivně vyberete 
možnost „návštěva“. Následně naskenujete QR kód přímo z va-
šeho telefonu, případně váš občanský průkaz pro detailní regis-
traci. V okamžiku načtení QR kódu dochází k validaci návštěvní-
ka včetně oznámení o jeho přítomnosti v budově. 

TURNIKETY A VSTUPNÍ SYSTÉMY
Polovysoké turnikety neboli koridorové turnikety jsou moderní 
zařízení pro bezpečné řízení přístupu osob do administrativ-
ních budov. U turniketů, které jsou součástí vstupních prostor 

a lobby kancelářských i jiných budov, je důležitý design, mate-
riálové provedení a v neposlední řadě i ochranné funkce, které 
zajišťují bezpečnost procházejících osob, ale také alarmy, 
které upozorňují na nežádoucí stavy. S rostoucím tlakem na 
zvyšující se standardy zabezpečení budov proto architekti 
do projektů používají tyto turniketové přístupové systémy, 
často se skleněnou křídlovou zábranou. „Jelikož jsme si dobře 
vědomi zvyšujících se nároků na design a funkčnost, nabízíme 
řadu EasyGate, která splňuje vysoké nároky na bezpečnost 
a design. Pro mnohé architektonické projekty realizujeme také 
speciální designové turnikety, se kterými se architekti nemusí 
limitovat na celkovém konceptu interiéru,“ říká Martin Tischer, 
ředitel obchodu Cominfo, českého výrobce turniketových sys-
témů, působícího v 72 zemích světa.

DESIGN & FUNKCE 
Způsobů, jak skloubit design turniketu s požadovaným interié-
rem, se nabízí celá řada. Turniket je možné ladit do korporátní 
barvy a využít decentních možností změnou barvy horního 
panelu či rozsvícením skleněné zábrany do požadované barvy, 
případně lze zvolit odvážnější řešení a změnit barvu celého 
turniketu. Do vstupních turniketů lze dnes také zabudovat 
i nestandardní zařízení, aniž by tím byl narušen celkový dojem 
turniketového vstupu. Příkladem může být „all in one“ řeše-
ní integrací, kdy jsou výrobci schopni zabudovat do jednoho 
turniketu kameru pro rozpoznání obličeje, čtečku otisku prstů, 
čárových kódů, čtečku identifikačních karet i zařízení pro při-
volání výtahu. Do turniketu lze integrovat i sběrač návštěvnic-
kých karet. 

PRŮMYSL & LOGISTIKA
Obdobně fungují e-recepce také v průmyslových a logistic-
kých areálech, kde lze prostřednictvím terminálů řídit jednot-
livé logistické procesy zásobování, nakládek, vykládek nebo 
registraci jednotlivých řidičů subdodavatelů klienta. Každý 
registrovaný řidič tak následně může spravovat své úkoly 
a procesy nakládek či vykládek v daném areálu. 
V následujícím přehledu firem, působících na českém trhu, 
také uvádíme výrobce a dodavatele vratových a vjezdových 
systémů. 
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ALUPRA

Česká rodinná firma s více než třicetiletou  
tradicí. Všechny produkty vyrábí v Loděnici 
u Prahy a zakládá si na vysoké kvalitě a pre- 
cizním zpracování produktů. Jsou specia-
lizovanými výrobci rolovacích vrat a stínicí 
techniky. Díky dlouholetým zkušenostem 
dodávají i atypická řešení na míru: jako bez-
pečnostní rolety RC2 a RC3, vrata pro šikmé 
vjezdy, uzavírací rolety pro automatizované 
výrobní linky a širokou škálu produktů pro stí-
nění. Všechny výrobky Alupra splňují přísné 
evropské normy a dlouhodobě spolehlivě fun-
gují. Alupra je držitelem certifikátu ISO 9001 
a řádným členem Svazu podnikatelů ve stínicí 
technice (SPST). Spolupracuje s předními 
evropskými i českými výrobci a dodává řadu 
dalších výrobků (pergoly, rychloběžná vrata 
nebo vrata s fasádními obklady). Alupra je 
partner značek Somfy, Trido, Aluprof, Hör-
mann, ŽALUZIE NEVA, Marantec.

Hlavní produkty
• Hliníkové rolovací mříže MAXIROL M105
• Rolovací průmyslová vrata Maxirol BR 1.95R
• Rolovací vrata privátní Profirol PA77

Vybrané realizace v České a Slovenské
republice
•  Obchodní Centrum Černý Most, Praha  

(170 kusů mříží M105R na frontshopy)
•  Obchodní centrum Quadrio, Národní třída, 

Praha (20 kusů mříží M105R na frontshopy)
•  Stages Hotel Praha (2 kusy vjezdová  

průmyslová vrata do hromadných garáží  
MAXIROL BR1.95R)

www.alupra.cz

AUTOGARD

Jeden z nejvýznamnějších tuzemských výrob-
ců parkovacích systémů a zařízení pro kontro-
lu přístupu vozidel a osob. Krátce po založení 
v roce 1993 se stal významným dodavatelem 
na trhu přístupových technologií a systémů 
výběru parkovného. Automatické závory, 
turnikety, silniční bariéry a parkovací systé-
my značky Autogard si pro svou spolehlivost 
a dlouhou životnost získaly oprávněnou dů-
věru zákazníků v mnoha zemích celého světa. 
Po restrukturalizaci v roce 2005 a výstavbě 
nových výrobních prostor v roce 2009 přesíd-
lila společnost Autogard včetně celé výroby, 
inženýrského oddělení a skladů do Popůvek 
u Brna. Má zavedený systém řízení kvality  
ISO 9001, je členem České parkovací asociace 
z.s.p.o. 

Hlavní produkty  
•  Automatické závory
•  Turnikety
•  Parkovací systémy

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Automatické závory – dálniční síť ČR

•  Turnikety, automatické závory – Výrobní zá-
vod Volkswagen Bratislava

•  Parkovací systém – Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové

•  Turnikety – Jaderná elektrárna Jaslovské 
Bohunice

•  Parkovací systém – zoo Praha
www.autogard.cz
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COMINFO

Cominfo je českým výrobcem turniketů, 
docházkového systému, vstupních zařízení 
a dalších identifikačních systémů s více než 
třicetiletou tradicí. V Cominfo nabízejí pro-
fesionální a kompletní řešení postavené na 
základě požadavků zákazníků. S turnikety plně 
zabezpečí a zefektivní vstup do firmy. Zajistí 
kontrolu a řízení vstupu osob, specializují se 
také na vstupenkové systémy a samoobsluž-
né placené vstupy. Vše jsou schopni propojit 
v jeden funkční celek. 
Do turniketového portfolia patří turnikety 
s otočnými a posuvnými křídly, trnové turnike-
ty, automatické vstupní branky a plnoprofilové 
nebo rotační turnikety. Produktovou jedničkou 
firmy je EasyGate Superb – nejtenčí plně vyba-
vený turniket na světě. 
Nabízí bezpečný a chytrý vstup do admini-
strativních budov, firemních kanceláří, škol, 
státních institucí, výrobních podniků, bazénů 
a volnočasových center či letišť.

Hlavní produkty  
•  EasyGate LC – The Flow Building, Praha
•  EasyGate SPT – Landererova 12, Bratislava
•  EasyGate Superb – Centrála T-Mobile, Praha

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  SKY PARK Offices, Bratislava (EasyGate SPD)
•  Bořislavka Centrum, Praha (EasyGate Elite)
•  CTP Vlněna, Brno (EasyGate SPT)
•  Pražská konzervatoř, Praha (EasyGate SG)
•  Ministerstvo financí ČR, Praha (EasyGate 

SPT)
www.cominfo.cz

EFAFLEX

Vyrábí nejrychlejší průmyslová vrata na světě. 
Kromě výjimečné rychlosti, která dosahuje 
až 4 m za vteřinu, jsou také oblíbená pro svoji 
spolehlivost, dlouhou životnost a velký výběr. 
V nabídce je v současné době 65 typů vrat pro 
všechny typy průmyslu. Vrata EFAFLEX najde-
te ve více než 60 zemích světa. Jediný výrobní 
závod firmy, ze kterého putují rychloběžná vra-
ta do celého světa, je v Olší u Tábora. Význam-
nou předností rychloběžných vrat EFAFLEX 
je také jejich servis. Většinu náhradních dílů 
ve společnosti EFAFLEX dokáží vyrobit do 
24 hodin. 

Hlavní produkty  
•  Vrata STR
•  Vrata SRT
•  Vrata SST 

Vybrané realizace v České republice 
•  Továrna TON, Bystřice pod Hostýnem
•  Stora Enso, Ždírec nad Doubravou
•  Elpro – Energo, Třinec
•  Sedlčanské strojírny, Sedlčany
•  Holzpack, Drhovle
www.efaflex.cz 



STRANA 07
www.fmjournal.cz

STRANA 07

GREEN CENTER

Největší český výrobce, dodavatel a prodejce 
parkovacích systémů a automatických závor. 
V portfoliu má i kamerový systém pro rozpo-
znání registračních značek automobilů, systém 
pro navádění na volná parkovací místa a další 
technologie. Zákazníkům poskytuje komplex-
ní služby a je schopen flexibilně reagovat na 
jejich speciální požadavky. Hlavní přednos-
tí produktů je cenová dostupnost a kvalita, 
která zaručuje dlouhou životnost a vysokou 
míru spolehlivosti. Systémy vyváží do více než 
30 zemí světa.

Hlavní produkty  
•  Parkovací systém variant (GP4P)
•  Turniket s pokladnou (GP4AT)
•  Malá automatická pokladna (GP4AM)

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Hotel Hilton Prague – parkovací systém  

Variant (GP4P)
•  Letiště Brno – parkovací systém Variant 

(GP4P)
•  Správa železnic – řešení zpoplatnění přístupů 

na WC (GP4AM)

•  Forum Ústí nad Labem – parkovací systém 
Variant (GP4P), řešení zpoplatnění přístupů 
na WC (GP4AT), systém navádění na volná 
parkovací místa (GPP PGS)

•  Fakultní nemocnice v Motole – parkovací 
systém Variant (GP4P)

www.green.cz

HÖRMANN ČESKÁ REPUBLIKA

Rodinný podnik Hörmann je předním světo-
vým výrobcem dveří a vrat. Od svého založení 
v roce 1935 společnost vyrobila a na celém 
světě prodala více než 15 milionů vrat. Dnes 
pro ni pracuje přes 6 000 zaměstnanců ve 
27 výrobních závodech v Evropě, Severní 
Americe a Asii, které produkují vysoce kvalitní 
vrata, dveře, zárubně a pohony pro soukromý 
i průmyslový sektor. V České republice působí 
od roku 1997 a v roce 2021 dosáhla na tuzem-
ském trhu rekordních hospodářských výsled-
ků v podobě obratu, který přesáhl 800 mil. Kč. 

Hlavní produkty  
•  Sekční vrata pro logistické a průmyslové 

areály
•  Klasická sekční vrata SPU F42
•  Nakládací můstek HTL 2ISO

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Logistics Park D1, Ostředek
•  Logistické centrum ICOM transport, Jihlava 
•  Dostavba skladové haly a parkovacích ploch 

DB Schenker, Rudná u Prahy
www.hormann.cz
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ELVIS

Firma vznikla počátkem roku 1990 a od roku 
1994 se zabývá docházkovými a přístupový-
mi systémy. Od roku 2000 má vlastní vývoj 
a výrobu turniketů a turniketových systémů, 
které doplňují automatické platební systémy, 
pokladny a parkovací systémy. Dnes poskytu-
je komplexní služby v celé šíři docházkových, 
přístupových a odbavovacích systémů. Firma 
je na trhu již přes 27 let a řadí se mezi přední 
české výrobce v tomto odvětví.

Hlavní produkty 
•  Turnikety
•  Docházkový systém
•  Přístupový systém
•  Automatické pokladny
•  Závory 

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
Turniketové systémy
•  SKI resort Červenohorské sedlo  
•  Turniketový a vjezdový systém pro BMW
•  Werk aréna, Třinec
Parkovací a vjezdové systémy
•  HC Sparta Praha
•  IQ Landia Liberec
www.elvi.cz

JVP SYSTEM

Firma působí na jihu a západě Čech, v oboru 
dodávek, montáží a servisu automatických 
dveřních a vratových systémů již více než 18 let. 
Vratové systémy představují většinu obratu 
firmy a zahrnují kompletní sortiment produktů: 
sekční, stranově odsuvné, rolovací, protipožární, 
rychloběžné nebo výklopné. Automatické dveř-
ní systémy umožňují řešit náročné požadavky 
investorů na komfortní bezdotykovou obslu-
hu vstupů s využitím nejmodernější techniky 
a elektroniky, při zachování vysoké bezpečnosti 
provozu a zabezpečení objektu. Nabídku firmy 
výraznou měrou představuje i vlastní výroba 
a dodávky hliníkových automatických vjez-
dových bran pro uzavírání objektů. Sortiment 
výroby zahrnuje brány posuvné nesené, kolej-
nicové nebo otočné křídlové. Výjimkou nejsou 
ani brány teleskopické nebo kombinace dalších 
systémů. Neopomenutelnou činností firmy 
jsou dále dodávky silničních závor a výsuvných 
sloupků pro řízení provozu.

Hlavní produkty 
•  Sekční průmyslová vrata
•  Automatické hliníkové dveře
•  Hliníkové vjezdové brány

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Senát České republiky – dodávka a správa 

vjezdových systémů
•  Jaderná elektrárna Temelín – dodávka 

a servis protipožárních rolovacích vrat do 
strojoven bloku 1 a 2

•  Bytový komplex Papírenská, Plzeň – dodávka 
a servis protipožárních vrat, sekčních vrat

•  Pöttinger – výroba a dodávka hliníkové vjez-
dové brány a rolovacích vrat  

•  Depo České dráhy – dodávka a servis sek- 
čních průmyslových vrat

www.jvpsystem.cz
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NESSY

Firma vznikla v roce 1993 jako výhradní zastou-
pení rakouské firmy SYSTEMS AG pro Českou 
a Slovenskou republiku. Dodává pokladní 
a turniketové systémy pro sportovní a kulturní 
zařízení. Dále pak instaluje a servisuje pokladní 
a turniketové systémy pro bazény, zábavní par-
ky a lyžařské vleky, turnikety pro administrativní 
budovy, stadiony a firemní areály.

Hlavní produkty 
•  Turnikety Gotschlich 
•  Pokladní a odbavovací systém n-tree
•  Šatní zámkový off-line systém LOX300

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Zoo Praha
•  Botanická zahrada Praha 
•  Viktoria, Plzeň 
•  Aquapark, Jindřichův Hradec
•  Administrativní budova Smíchov Gate, Praha 
•  Toulcův dvůr, Praha 
www.nessy.cz 

SPEDOS ADS

Jediný výrobce automatických dveří posuv-
ných v Čechách s více než 30letou tradicí 
a dodavatel karuselových dveří a vstupních 
turniketů světového výrobce BOON EDAM, 
NL. Řešení Spedos jsou oblíbená díky velké 
nabídce designových provedení a výběru do-
plňkových prvků. Životnost produktů zajišťuje 
nejen kvalita použitého materiálu a práce, ale 
také největší servisní síť v ČR a na Slovensku.

Hlavní produkty 
•  Automatické posuvné dveře 
•  Karuselové dveře  
•  Bezpečnostní zařízení na kontrolu přístupu  

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Fakultní nemocnice, Plzeň    
•  UNI HOBBY, Svitavy     
•  VFN Praha, Karlovo náměstí   
•  IKEA, Bratislava   
www.spedos.cz



SPEDOS VRATA

Český výrobce a dodavatel průmyslových 
vrat, dveří, vyrovnávacích můstků, vratových 
těsnění s 30letou tradicí. Disponuje nejširší 
servisní sítí v ČR i na Slovensku s nabídkou 
havarijního, záručního, zákonného i preventiv-
ního servisu.
Firma je dlouholetým obchodním partnerem 
celé řady významných výrobců i stavebních 
firem. 

Hlavní produkty 
•  Průmyslová vrata 
•  Nakládací můstky a vratová těsnění  
•  Požární vrata, dveře 

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Logistické centrum HOPI Prostějov    
•  Logistické centrum Kostolné Kračany     
•  Komplexní vybavení průmyslového areálu 

SONNENTOR Hodonín dveřními a vratovými 
systémy  

www.spedos.cz
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TGB ENTRANCE

Řešitel a dodavatel bezpečnostních celků se 
zaměřením na kontrolu vstupu a vjezdu do 
hlídaných nebo placených objektů. Dodává 
mechanické zábrany, jako parkovací a závoro-
vý systém, čtení RZ vozidel, vstupní turnikety, 
senzorové bariéry a mincovní turnikety. Za-
bývá se dodávkami do placených areálů, jako 
muzea, koupaliště a bazény.

Hlavní produkty 
•  Vjezdová závora all in one – kombinující 

závoru, integrovanou kameru pro čtení RZ 
a informační displej 

•  Mincovní turniket all in one – kombinující tur-
niket, mincovník a bankovní terminál

•  Senzorová bariéra – moderní bezkontaktní 
zábrana pro kontrolu osob

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Vstupní systém do placeného prostoru zoo 

Bojnice
•  Vstupní turnikety na toalety DBK, Praha 
•  Vstupní turnikety do areálu Tesco
www.tgb-entrance.cz



STRANA 11
www.fmjournal.cz

STRANA 11

TRIDO

Česká rodinná firma vyrábí automatické dveře, 
garážová a průmyslová vrata od roku 1995. Tým 
odborníků poskytuje zákazníkům komplexní 
servis – od návrhu technického řešení přes vý-
robu za použití nejmodernějších technologií až 
po zajištění profesionální montáže včetně záruč-
ního a pozáručního servisu. TRIDO je výhrad-
ním dovozcem německých pohonů vrat a bran 
SOMMER. Výrobky exportuje na Slovensko, do 
Německa, Rakouska i Švýcarska. Je držitelem 
certifikátu kvality ISO 9001:2016 a všech poža-
dovaných certifikátů k produktům. 

Hlavní produkty 
•  automatické dveře
•  garážová vrata a průmyslová vrata
•  atypická vrata a speciální dveře

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Síť čerpacích stanic SHELL – automatické 

dveře a vrata do myček po celé ČR
•  Rehabilitační nemocnice Beroun – automatické 

dveře, včetně protipožárních a hermetických
•  Instalatér centrum Ptáček – automatické 

dveře a vrata na celkem 35 místech ČR

•  Multifunkční vrata – Pavilon P, BVV Brno
•  Retail parky Ovčáry u Kolína, Bohumín, 

Unhošť a další – automatické dveře pro vstup 
do prodejen

•  Vozovna Plzeň Slovany – skládací vrata pro 
tramvaje a další vrata pro zázemí vozovny

www.trido.cz

TYROS LOADING SYSTEMS

Dodavatel vratové a nakládací techniky pro 
logistické areály, automotive a potravinářský 
průmysl, ale také pro letectví či chladíren-
ství. Nabízí efektivní vybavení nakládacích 
a skladovacích míst, ať už z pohledu montá-
že zařízení, tak i následné údržby a servisu. 
Novinkou v oblasti průmyslových sekčních 
vrat, pod názvem INDY GT-R, jsou rychloběžná 
průmyslová sekční vrata která nahrazují stan-
dardní dvojkombinaci klasických sekčních vrat 
s rychloběžnými vraty nebo roletami; jedním 
řešením, jehož předností je až 5× vyšší rychlost 
při otevírání a zavírání. Výsledkem je energe-
tická a finanční úspora v důsledku snížení úni-
ku tepla, nebo chladu z klimatizovaných pro-
stor s návratností investice do jednoho roku.

Hlavní produkty 
•  Vratové systémy 
•  Nakládací technika pro logistiku a automotive
•  Vybavení skladovacích prostor  

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Průmyslový objekt, Uherský Brod
•  Agro podnik, Slušovice
•  Výrobní haly, Nový Bydžov
www.loading-systems.cz



Texty zpracované s použitím zdrojů firem M2C a Cominfo.  
Kontakty a podrobné informace o všech uvedených firmách  
a jejich sortimentu najdete také na našem webu www.fmjournal.cz.  

Stáhněte si tento přehled také jako e-book na www.fmjournal.cz/ebooky. 

WANZL

Již více než padesát let tvoří turnikety, vstupní 
branky, závory, systémy vedení návštěvní-
ků a zábrany stěžejní součást produktového 
portfolia společnosti Wanzl. Všude tam, kde 
je třeba chránit citlivé oblasti před vstupem 
nepovolaných osob a zároveň je nutné, aby au-
torizované osoby měly do těchto oblastí volný 
přístup, se používají inovativní a vysoce kvalitní 
bezpečnostní výrobky společnosti Wanzl. Pro-
duktová řada Wanzl obsahuje velké množství 
elektromotorem poháněných, elektromecha-
nických a mechanických turniketů a vstupních 
branek, které jsou vhodné do sportovních 
a rekreačních zařízení, kancelářských budov, 
veřejných zařízení, jako jsou knihovny, úřady, 
letiště a také do průmyslových komplexů. 
Všechny turnikety firmy Wanzl jsou vybaveny 
funkcí „panik“ umožňující v případě nouze vol-
ný průchod. Nabízí řešení pro individuální po-
žadavky, včetně vysoké frekvence průchodů, 
sofistikovaného designu nebo montáží na míru.  

Hlavní produkty 
•  Turniket Galaxy Gate 
•  Sirio – elektromotorický turniket v provedení 

z nerezové oceli

•  eGate - vstupní i výstupní elektromotorický 
turniket s výkyvnými rameny 

Vybrané realizace v České a Slovenské  
republice 
•  Galaxy Gate – Univerzita St. Gallen
•  Sirio – ČEZ, Ostravské doly
•  eGate – Damaine, Kaufland, Glosbus, JIP
www.wanzl.cz

TÉMA

Další ebooky časopisu Facility 
Management Journal ke stažení  
na www.fmjournal.cz.
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