
Vratové systémy
Přehled produktů



Společnost DOCO International byla založena v roce 1983 

Georgem de Schwartzem. Od té doby jsme vždy dodržovali 

své základní hodnoty: být spolehlivým a stabilním partnerem v 

poskytování vysoce kvalitních řešení v oboru výroby sekčních 

vrat. I poté, co George de Schwartz v roce 2005 zemřel, 

zůstávají tyto hodnoty v platnosti nejen v naší organizaci, ale 

i ve více než 60 zemích světa, ve kterých naše společnost 

podniká.

My jsme nejlepším 
partnerem výrobce vrat

V říjnu 2013 se společnost DOCO stala členem skupiny 

SOMMER Group. Stěžejním krédem skupiny je, že 

dlouhodobě můžete být úspěšní, pouze tehdy, budou-li na 

dosažení společného cíle spolupracovat všichni její členové. 

Díky tomu je každá společnost skupiny vedoucím hráčem 

v oboru sekčních vrat. Spojujeme naše odborné znalosti a 

vyvíjíme a dodáváme komponenty a systémy nejvyšší kvality.
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Rezidenční 
vratové systémy

Rezidenční vratové systémy DOCO vynikají inovativními 

vlastnostmi. DOCO prodává modulární vratové systémy 

pod názvem HOME a všechny se vyznačují snadnou 

a rychlou montáží. Řešení pro nejrůznější montážní 

situace garážových vrat, které se dá přizpůsobit 

každému požadavku. Jedním slovem chytrá kombinace 

inovace a vysoké konstrukční kvality.
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Systém HOME
HOME je náš modulární systém, který Vám nabízí řešení pro každou situaci. 

Základem systému je univerzální set kolejnic, který lze použít u následujících 

systémů:

HOME-X

Systém s tažnými pružinami

HOME-F

Systém s torzními pružinami montovanými vpředu

HOME-R

Systém s torzními pružinami montovanými vzadu

Všechny tři systémy jsou kompatibilní s tím samým setem kolejnic, což dělá 

HOME systém velice flexibilní a umožní Vám jak šetřit Vaše finance, tak 

ušetřit skladovací prostory.

Modulární systém s univerzálním 
setem kolejnic nabízející řešení 

v každé situaci
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Systém HOME

7



HOME-X HOME-F HOME-R

130 kg 295 kg*** 165 kg

3000 mm 3500 mm 3000 mm

5500 mm** 6000 mm** 5500 mm**

> 85 mm*

> 90 mm*

> 190 mm*

> 90 mm*

> 120 mm* > 120 mm*

* Omezení prostoru pro průjezd (max. 30mm na výšku a na obou stranách)  
** Záleží na výšce a hmotnosti vrat 
*** Certifikované limity systému jsou závislé na použitém pohonu

Jedno řešení pro všechna 
rezidenční vrata

Max. hmotnost vrat

Max. výška vrat

Max. šířka vrat

Min. ostění

Min. nadpraží
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HOME

HOME-X
• Rezidenční vratový systém s tažnými pružinami

• Snadná a rychlá montáž díky unikátnímu závěsnému 

systému, který používá inovativní komponenty

• Integrovaný a patentovaný kompenzátor délky lanka

• Plně předpřipravený set pružin

• Volitelný kryt tažných pružin

HOME-F
• Rezidenční vratový systém s torzními pružinami montovanými vpředu

• Patentovaný systém umístění torzní jednotky

HOME-R
• Rezidenční vratový systém s torzními pružinami montovanými vzadu

• Patentovaný systém umístění torzní jednotky
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Velmi dobře vybavená již v 
základu

100 mm řešení překladu

Toto řešení překladu 
je více stabilní než při 
použití L-profilu a také 
dává Vašim garážovým 
vratům estetický vzhled.

Inteligentní boční 

spojovací deska 

Extra otvor pro snadné 

měření uhlopříčky.

Možnost montáže rámu

Díky montáži rámu může 

celý systém nasadit jedna 

osoba.

Galvanizovaná nebo 

RAL9016

Většina kování našich 

panelů je v odstínu 

RAL9016 nebo 

galvanizovaná.

Nerezová ocel

Pro minimalizaci koroze 

vratových komponentů 

jsme vyvinuli několik 

produktů z nerezové oceli.

Zkompletované sady 

vertikálních kolejnic

Součástí této varianty je 

sada vertikálních kolejnic 

se zkompletovanými 

krycími deskami, pružinové 

spojovací pásky a kladky.
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Profil a těsnění

Vertikální stojky a 
překladové profily 
mohou být předsazeny 
až o 30mm do otvoru. 
Boční těsnění zajišťuje 
perfektní utěsnění.

Rovná nebo zahnutá 

kolejnice

U všech variant je možné 

si vybrat mezi rovnou 

horizontální kolejnicí 

nebo kolejnící s krátkým 

hliníkovým obloukem.

Zkrácení vertikálních 

drah

Sady vertikálních drah se 

dají zkrátit až o 125 mm, 

aniž by bylo nutné vrtat 

další otvory. Sadu kolejnic 

> 2 500 mm lze zkrátit až 

o 250 mm.

Certifikace CE

Tato certifikace platí pro 

panely EPCO, Italpanelli, 

Kingspan, Niemetz, 

Tecnopan, Marcegaglia a 

Metecno.

Standardní nebo dvojitá 

kolečka

Zvolit můžete standardní 

nebo dvojité boční závěsy.

HOME funkce

Vyrovnání

Nyní je vyrovnání vrat s 
použitím vyrovnávacích 
profilů mnohem 
snadnější, stabilnější a 
rychlejší.
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Systém HOME lze rozšířit o 
různá příslušenství

Podpěrný držák pro 

pohon SOMMER

Pokud montujete pohon 

SOMMER, použijte 

speciální spojovací profily, 

kterými připojíte pohon k 

C-profilu.

Nastavitelný horní držák 

kolečka

Dokonale v jedné rovině 

s horním panelem. A plně 

nastavitelný.

Řešení pro 60mm 

panely

Naše standardní systémy 

jsou vhodné pro 60mm 

panely. Tento spodní držák 

funguje pouze se systémy 

HOME-F a HOME-X ve 

spojení s dvojitými závěsy.

Odolnost vůči  

teplu/chladu

DOCO nabízí speciální 
těsnění se zlepšenými 
tepelnými vlastnostmi; 
oproti standardnímu 
těsnění má až o 12% 
vyšší součinitel prostupu 
tepla.

Kryt tažných pružin

Pro zajištění větší 

bezpečnosti a 

dokonalejšího designu 

můžete použít pro systém 

HOME-X kryt tažných 

pružin.

Ochrana před rzí

Použitím těchto plastových 

patek předejdete korozi 

na spodní části vertikální 

stojky.
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Tiché závěsy

Nabízíme několik tichých 

řešení.

Krycí profil pro 

renovace

Tento krycí profil umožňuje 

montáž již od nadpraží 55 

mm.

Ochrana před vloupáním

Tyto tři produkty zvyšují 

ochranu proti vloupání přes 

garážová vrata HOME. 

Naše výrobky odolné proti 

vloupání zvyšují odolnost 

proti násilnému vniknutí s 

označením kvality až do 

třídy RC2.

Před-napnuté tažné 

pružiny

Náš systém HOME-X 
s před-napnutými 
pružinami může být 
montován pouze jednou 
osobou během jen 
10 minut. Hmotnost 
vratového křídla již není 
problémem, protože 
pružiny nesou 85 – 90 
% hmotnosti.

HOME Příslušenství
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HOME Zero
Pro řešení situace, kdy nemáte k dispozici ostění nebo nadpraží jsme navrhli 

a přidali do naší nabídky systémů HOME systém nazvaný HOME Zero.

Použití těchto komponentů Vám umožní instalaci setu kolejnic přímo na 

stěnu nebo strop. Instalace jsou kryty vysoce kvalitními profily, aby byla 

zajištěna dlouhá životnost a moderní vzhled.

• Ideální k použití v případě, že nemáte žádné ostění

• Kompatabilní s HOME-X nebo HOME-R

• 120mm krycí profil pro překlad nebo vertikální stojku a  

85mm krycí profil pro vertikální stojku

• K použití při max. šířce vrat 3170mm a max. výšce stropu 3000mm

• Nabízíme v odstínech RAL9016 a RAL7016

Pokud nemáte k dispozici 
ostění, ani nadpraží
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HOME Zero
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Průchozí dveře
Náš systém průchozích dveří je snadno instalovatelný, dveře jsou robustní a 

odolné. Nabízíme je ve variantě setu nebo po jednotlivých částech.

Všechny průchozí dveře jsou dodávány s estetickými koncovkami pro 

práh. Není tedy nutné žádné dodatečné opracování hliníku. Systém je 

vybaven dvoubodovým dveřním zachytávačem*, aby byla zajištěna 

vyšší stabilita a odolnost dveří, a také aby byly dveře umístěny stále v ideální 

pozici. Naše řešení pro ochranu proti sevření prstů zabraňuje zachycení 

prstů mezi hliníky. Každý systém průchozích dveří je vybaven vniřními 

nastavitelnými závěsy a řešením s vysoce kvalitním těsněním 

vyvinutým ve spolupráci se specialistou na vstupní dveře firmou Groke, 

která je součástí skupiny SOMMER.

Díky snadno instalovatelnému bezpečnostnímu dveřnímu kontaktu 

vyvinutému firmou SOMMER je zajištěno, že se vrata neotevřou dokud 

nejsou zcela zavřeny také průchozí dveře. Bezpečnostní dveřní kontakt lze 

skrytě namontovat na hliníkové profily. 

Celá sekční vrata s průchozími dveřmi mohou být předem smontována. 

Vrata jsou přepravována se speciálními přepravními držáky pro 

bezpečnou dopravu a snadnou instalaci na místě.

• Nízký práh vysoký pouze 23mm zaručuje snadný přístup

• Naše Průchozí dveře jsou dostupné v pravé nebo levé DIN variantě. 

Mohou být objednány jako set nebo jako samostatné části

• Průchozí šířka dveří je 840mm, úhel otevření dveří je 90°

Inovativní průchozí dveře,  
které se snadno montují

* v blízké době patentováno
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Průchozí dveře
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Ušetřete čas díky našemu 
intuitivnímu konfigurátoru 

rezidenčních vrat

Konfigurátor rezidenčních vrat
Jedním z našich uživatelsky přívětivých elektronických nástrojů je 

konfigurátor rezidenčních vrat. Konfigurátor slouží k vygenerování 

kompletní* sestavy vrat. Díky intuitivnímu rozhraní si tak budete moci 

objednat kompletní* rezidenční vrata jen v několika málo krocích. Jakmile 

zadáte všechny informace, společnost DOCO nabízí zobrazení a stažení 

rozsáhlé dokumentace výsledné konfigurace.

Konfiguraci si lze uložit a objednat kdykoliv později. Při spuštění nové 

konfigurace použije aplikace vaše předvolby, takže vám ušetří další čas.

Kompletní* rezidenční vrata lze nakonfigurovat jen v několika krocích:

• Definujte dostupné rozměry

• Nakonfigurujte dispozice panelu a kování

• Přidejte volitelné součásti

• Konfiguraci si můžete zobrazit, stáhnout a přímo objednat

* Panely nejsou součástí dodávky
18



Konfigurátor rezidenčních vrat 
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Průmyslové 
vratové systémy

Naše vysoce kvalitní průmyslové vratové systémy 

jsou navrženy tak, aby byla zajištěna jejich maximální 

životnost a snadná instalace. 

Díky naší široké nabídce vratových systémů a 

komponentů jsme schopni nabídnout řešení pro každou 

situaci.

DOCO výrobky a systémy jsou navrženy naším vlastním 

oddělením Výzkumu & Vývoje a jsou v souladu s 

Evropskými směrnicemi o bezpečnosti a udržitelnosti.

Kromě tohoto jsou naše produkty podrobovány 

rozsáhlému testování na DOCO navržených zařízeních, 

aby byla zajištěna kvalita dodávaných komponentů.

Ať jste nový nebo stávající zákazník, značka DOCO pro 

Vás bude vždy představovat kvalitu a spolehlivost.
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Průmyslové sety kolejnic
Základem našich průmyslových vratových systémů je set kolejnic, který je 

dostupný ve třech různých variantách: Standartní zdvih, Zvýšený zdvih 

a Vertikální zdvih. Kolejnice u Standartního zdvihu nebo Zvýšeného zdvihu 

mohou být modifikovány použitím držáku pro vrata se šikmým zdvihem, který 

umožní kopírovat sklon střechy (až do 45°).

Všechny naše sety jsou navrženy na míru a s velkým zaměřením na detail. 

Každý průmyslový systém má vlastní set kolejnic, aby byla zajištěna co 

nejlepší fukčnost.

Naše široká nabídka setů průmyslových kolejnic a komponentů Vám umožní 

najít řešení téměř pro každou situaci.

Pro snadnější výběr vhodného vratového systému, komponentů i pružin ve 

Vaší konkrétní situaci jsme pro Vás vytvořili online průmyslový konfigurátor. 

Naše na míru vyráběné průmyslové
vratové systémy Vám usnadní život
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Průmyslové sety kolejnic
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511 kg 660 kg

6000 mm 6500 mm* 7000 mm

8500 mm

48 m2

- 5° - 10° - 15° - ... - 45°

DH + 490 mm HL + 235 mm* 420 mm**

Jedna sada univerzálních 
kolejnic použitelná pro všechny 

vhodné velikosti vrat

* V závislosti na světlá výška otvoru, zvýšeném zdvihu a lankovém bubnu
** V závislosti na lankovém bubnu

Vertikální zdvih Zvýšený zdvih Standardní 
zdvih

Max. hmotnost vrat

Max. výška vrat

Max. šířka vrat

Max. plocha  
vratového křídla

Oblouk se sklonem

Min. ostění
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Vertikální zdvih
• Ideální řešení, v případě několika otvorů vrat blízko sebe

• Ideální pro použití v místech s minimálním bočním prostorem

• Efektivně využívá vysoké stropy ve skladech

Zvýšený zdvih
• Vhodné pro situace s vyšším nadpražím

• Ideální do prostorů vyžadujících přídavný volný prostor

Standartní zdvih
• Tento typ systému vyžaduje standartní výšku nadpraží 

a může být použit v téměř každé situaci

Průmyslové sety kolejnic
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Pozice lanka

Naše držáky s ložiskem zvětšují 

prostor mezi lankovými bubny a 

panelem.

Bezpečná kolejnice

Zvýšené okraje zabraňují vyjetí 

koleček z kolejnice a oblouku.

Vertikální stojka s dvojitým 

systémem těsnění

Umístěním bočního těsnění 20 mm 

směrem dovnitř dojde k vytvoření 

dodatečného prostoru, který 

minimalizuje možnost nárazu panelu 

do překladu.

Dvojité těsnění zaručuje nejlepší 

výsledky, pokud jde o propustnost 

vody, tepla a vzduchu.

Snadný přístup k dvojitým 

štěrbinovým otvorům.

Kvalitní systémy pro všechny 
dodavatele průmyslových vrat
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Univerzální podpěrný držák 

pohonu

Tento držák je univerzální a je 

vhodný pro pohony SOMMER, 

GFA, Marantec a MFZ-Ovitor.

Vrata se sklonem

Držák pro vrata se sklonem 

umožňuje snadnou a jednoduchou 

instalaci bez vrtání.

Snadná instalace / kontrola 

vzdálenosti 

Použitím C-profilu pro měření 

vzdálenosti mezi vertikálními 

stojkami bude montáž mnohem 

snadnější, přesnější a rychlejší.

Zesílená pojistka při prasknutí 

pružiny

Extrémně stabilní provedení a 

konstrukce. Pro případ většího 

offsetu jsme také navrhli zesílenou 

konzolu pro uchycení pojistky.

Vyrovnání

Lepší stabilita. Příčné měření není 

zapotřebí.

Průmyslové sety kolejnic
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Průmyslový systém s torzní 
jednotkou nad otvorem umožňuje 

snadný servis

Systém s torzní jednotkou nad 
otvorem
Systém s torzní jednotkou nad otvorem umožňuje snadnou instalaci a údržbu. 

Umístění torzní jednotky nad otvorem je možné díky ocelovému nosníku, který 

celou torzní jednotku podpírá.

Obecné informace

•  Vhodné pro vrata o šířce do 6500 mm a hmotnosti vratového  

křídla do 350 kg

Vertikální zdvih

•  Pro vrata o výšce mezi 2500 mm a 5600 mm

Zvýšený zdvih

• Pro vrata o výšce mezi 2900 mm a 6000 mm

• Výška vrat + výška zdvihu < 9947 mm

• Výška zdvihu možná mezi 1700 mm a 4100 mm
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Systém s torzní jednotkou nad otvorem
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Dock Door
Systém Dock Door byl navržen speciálně pro nákladové doky pro kamiony. 

Umožňuje stejně snadnou údržbu jako Systém s torzní jednotkou nad otvorem, 

ale torzní jednotka je upevněna na speciálních bočních konzolách.

Obecné informace

• Umístění torzní jednotky nad otvorem umožňuje snadnou  

instalaci a údržbu

• Kolejnice dostupné jako jeden set kolejnic nebo dva kusy  

setů kolejnic

• Nevyžaduje ocelový nosník, výsledkem jsou nižší náklady

• Maximální rozměry vrat: 3200 mm šířka a 3100 mm výška

• Vhodné pro vrata do hmotnosti 130 kg 

Vertikální zdvih

• Prostor potřebný pro montáž systému s vertikálním 

zdvihem: výška vrat ×2 + 300 mm

Zvýšený zdvih

• Zvýšený zdvih je možný mezi 1600 mm a 3000 mm

Snadno instalovatelné řešení  
pro nakládové doky
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Dock Door
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Snížené průmyslové kování
Systém Sníženého průmyslové kování byl navržen pro situace, kde je minimální 

výška nadpraží 200 mm. Použití tohoto systému umožňuje instalaci vysoce 

kvalitního průmyslového systému i v těch nejnižších prostorách.

•  Systém s torzními pružinami montovanými vzadu, ideální 

řešení pro situace s minimálním nadpražím

• Vhodné pro vrata o hmotnosti do 350 kg

• Maximální rozměry vrat: 6000 mm šířka a 5000 mm výška

• Minimální prostor potřebný pro montáž sníženého 

systému: 200 mm s dvojitým horním držákem kolečka, 

300 mm s jednoduchým horním držákem kolečka

• Úhel sklonu možný mezi 5° a 30°

Spolehlivé a flexibilní řešení  
pro vrata s minimální  

potřebou prostoru
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Snížené průmyslové kování
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Více denního světla v garáži

Plně prosklené sekce
Nabízíme profily a těsnění, které lze použít k výrobě plně prosklených 

panelů. Tato řada aktuálně obsahuje horní a spodní profily určené pro 

panely EPCO, Italpanelli, Kingspan a Tecnopan. Ty se používají v kombinaci 

s předfrézovanými bočními a přechodovými profily k vytvoření rámu 

průhledného panelu. Všechny plně prosklené panely lze použít v kombinaci 

s běžnými panely.

Pro větší vrata dodáváme také širší boční profily pro dvojité závěsy. Kromě 

toho dodáváme také zpevňující profil ve tvaru L, který je speciálně navržen 

pro plně prosklené panely.

Podle vámi zvoleného nacvakávacího profilu můžete použít jednoduché 

nebo dvojité zasklení. Díky třem typům těsnění zůstávají živly venku a teplo 

uvnitř.
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Plně prosklené sekce
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Nakonfigurujte si svá 
průmyslová vrata online a o 

ostatní se postará společnost 
DOCO

Konfigurátor průmyslových vrat
Náš konfigurátor průmyslových vrat zahrnuje všechny naše systémy 

průmyslových vrat.

Snadno se zaregistrujete a přihlásíte ke svému osobnímu účtu a 

nakonfigurujete kompletní* průmyslová vrata podle svých vnitřních rozměrů.

Přidáním nebo odstraněním produktů můžete jednoduše upravovat 

„kusovník“. Všechny ceny jsou uvedeny přímo v „kusovníku“.

Po nakonfigurování můžete veškeré potřebné technické dokumenty zobrazit 

nebo stáhnout. Uložit lze více konfigurací, které si můžete prohlížet a 

objednávat či přiobjednávat.

* Panely nejsou součástí dodávky
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Konfigurátor průmyslových vrat

Jak?
Kompletní* průmyslová vrata je možné nakonfigurovat v 

pár krocích:

• Určete si preferovaný systém

• Vyberte typy panelů a hardware 

• Nakonfigurujte si pohonnou jednotku

• Vyberte si volitelné možnosti

Výhody
Jakmile je konfigurace dokončena, můžete si 

prohlédnout a také stáhnout nezbytnou dokumentaci:

• Soupis materiálu (včetně cen) 

• Výrobní výkresy

• Certifikát

• Požadavek na stavební otvor

• Prostor potřebný pro pohyb vrat

• K dipozici kompletní historie

Balíček na míru

Volitelná předmontovaná 
pohonná jednotka

Těsnění zajišťující 
nadstandardní ochranu

Stohovatelné balení vratových systémů se 
standardním zdvihem a zvýšeným zdvihem
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O společnosti 
DOCO obecně

Náš výrobní proces není omezen na standardní 

rozměry. Máme za to, že by naše produkty měly 

vyhovovat vašim konkrétním potřebám, a nikoli naopak. 

Rozšiřujeme tak možnosti a poskytujeme zakázková 

řešení. Tímto způsobem se odlišujeme od konkurence.

Dalšími důležitými aspekty našeho výrobního procesu 

jsou efektivita a přesnost. Každý krok procesu je 

průběžně sledován. Umožňuje nám to zajišťovat kvalitu 

v každé fázi procesu. Dalšími důležitými aspekty našeho 

výrobního procesu jsou efektivita a přesnost. Každý 

krok procesu je průběžně sledován. Umožňuje nám to 

zajišťovat kvalitu v každé fázi procesu.
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Rádi Vám pomůžeme s výběrem 
vhodné pružiny pro vaše vrata

Vlastnosti
Všechny naše pružiny jsou galvanizované, což je činí vysoce odolnými vůči 

korozi. Očekávaná životnost pružin je více než 15,000 cyklů. To odpovídá 

otevírání a zavírání vrat 5krát denně po dobu 8 let. Předpokládaná životnost 

tažných pružin vrat o výšce přesahující 2 500 mm je 10 000 cyklů.

Naše torzní pružiny pro rezidenční vrata jsou standardně předmontovány s 

koncovkami pružin. Navíc jsou pružiny označovány červenou nebo černou 

barvou ke snadnému rozpoznání levé a pravé pružiny.

Naše tažné pružiny se vždy skládají ze 2 nebo 3 pružin v sobě, v závislosti 

na požadovaném rozsahu. Ke snadné montáži tažné pružiny k vertikální 

stojce u našeho systému HOME-X je součástí dodávky montážní hák. 

Integrovaná kladka umístěná v horní části pružiny je vzhledně zakryta 

černou plastovou krytkou.

40



Pružiny pro rezidenční vrata

Pružiny
Chcete-li se ujistit, že si vyberete ty správné pružiny pro 

vaši instalaci, můžete použít náš přehled jednotlivých 

typů pružin a jejich výhod.

Torzní pružiny

• S předmontovanými koncovkami pružin

• Vhodné pro naše systémy HOME-F a HOME-R

Tažné pružiny

•  Vždy kombinace 2 nebo 3 pružin

•  Vhodné pro náš systém HOME-X

Tabulka pružin
Navštivte naši webovou stránku a prohlédněte si naši 

tabulku pružin:

www.doco-international.com

41



DOCO nabízí skladem široký 
výběr pružin vhodných k použití 

pro rezidenční vrata

Vlastnosti 
Naše torzní a tažné pružiny zajišťují dokonalé vyvážení sekčních vrat, což 

zaručuje hladký průběh otevírání a zavírání vrat.

Naše pružiny jsou opatřeny červeným nebo černým značením pro snadné 

rozlišení levých a pravých.

Kromě toho jsou všechny nepředmontované torzní pružiny na vnitřní straně 

barevně odlišeny pro okamžité zjištění tloušťky drátu.

Chcete-li se ujistit, že si vyberete ty správné pružiny pro vaši instalaci, 

můžete použít náš přehled jednotlivých typů pružin a jejich výhod.
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Pružiny pro průmyslová vrata

Brokované pružiny s finální úpravou 
práškováním
• Tržní standard pro průmyslové použití

• Práškování pro lepší ochranu 

• Snadnější montáž díky lehčím a menším pružinám

• Celkově levnější řešení

• Delší životnost ve srovnání se stejně velkými černými 

nebo galvanizovanými pružinami

Galvanizované pružiny
• Vyšší odolnost vůči korozi oproti černým pružinám

• Mimořádně vhodné pro použití v prostředí s mořským klimatem

• Výroba na zakázku – nedržíme skladové zásoby produktů

Černé pružiny
• Základní standardní pružiny

• Nejlevnější varianta s nejnižší kvalitou
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Kvalita v každém kroku procesu

Výrobní proces 
Nejdůležitějšími aspekty našeho dodavatelského řetězce jsou efektivita a 

spolehlivost.

Je to něco, na co se můžete spolehnout, jelikož průběžně kontrolujeme 

a zlepšujeme náš výrobní proces, a také proces dodávek nejen proto, 

abychom splnili vaše očekávání, ale abychom vaše očekávání předčili.

Pomocí moderního vybavení se snažíme dodávat v plném rozsahu a včas.

Nemusíte mít žádné obavy, a můžete se spolehnout, že Vaše objednávka 

bude dodána, zatímco vy budete mít stále možnost se soustředit na růst 

vašeho podnikání.

Po zadání objednávky proběhne naplánování výroby v našem montážním 

centru. Každá položka je zvlášť vychystána s pomocí pokročilého 

systému pick-to-light. Dlouhé položky, jako jsou např. kolejnice jsou také 

vychystávány pomocí pick-to-light systému a jsou automaticky nakráceny 

na potřebnou délku.

Před zabalením znovu zkontrolujeme délku veškerého zboží s použitím 

digitálních měřicích přístrojů. Kamerový systém kontroluje celou objednávku 

na různých místech během procesu. Vše se děje za účelem nadstandardní 

záruky kvality a konzistence v rámci celého výrobního procesu.
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Zpracování objednávky

Přeprava
Vaše objednávka bude před přepravou pečlivě 

zabalena. Rezidenční systémy se dodávají v plochých 

obalech a průmyslové soupravy jsou utěsněny, aby 

byla zajištěna nadstandardní ochrana během přepravy. 

Vratové systémy montujeme, balíme a dodáváme přímo 

z našich výrobních závodů.

Jsme hrdi na to, že díky naší rozsáhlé distribuční síti 

dodáváme naše systémy a komponenty zákazníkům do 

všech částí světa!

Hardware boxy
Naše hardware boxy obsahují všechny hardwarové 

komponenty potřebné k vytvoření kompletních vrat. Při 

objednávání velkého množství máte možnost si vytvořit 

vlastní hardware boxy.
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Součást skupiny 
SOMMER Group

Úspěch nepochází od jediného člověka nebo 

společnosti. Skupina SOMMER zastává přesvědčení, 

že dlouhodobých úspěchů můžete dosáhnout jedině ve 

skupině. 

Každý člen skupiny SOMMER je špičkovým hráčem v 

oboru (sekčních vrat). Všechny znalosti a zkušenosti 

jsou sdílené v celé skupině. Společně vyvíjíme kontrolní 

zařízení pro garážová a průmyslová vrata a vyvíjíme a 

vyrábíme všechny potřebné díly. 

Svým zákazníkům poskytujeme podporu při růstu 

jejich podnikání. Na každé úrovni, od výběru správných 

dodavatelů po podporu marketingové strategie našich 

zákazníků.
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www.doco-international.com A company of the SOMMER Group

Subsidiaries

DOCO International B.V.
Nusterweg 96
6136 KV Sittard
The Netherlands
Phone +31 464200666
Fax +31 464526894
info@doco-international.com

DOCO International
Central Europe S.R.O.
Háj 352
798 12 Kralice na Hané
Czech Republic
Phone +420 582360100
Fax +420 582360300
info@doco-international.com

DOCO International Ltd. 
t/a SOMMER DOCO
Unit B3 Elvington Industrial Estate
Elvington
York 
YO41 4AR 
United Kingdom
Phone +44 1904607869
Fax +44 1904607299
sales@doco-international.co.uk

DOCO SOMMER Ibérica S.L.U.
Avenida Generalitat 55
P.I. “Can Met Sidru”
08530 La Garriga - Barcelona
Spain
Phone +34 938612825
Fax +34 938716592
pedidos@doco-sommer.com

Sales Offi ces

SOMMER Automazioni s.r.l.
Localita Le Basse 33
38123 - Trento TN
Italy
Phone +39 0461263863
Fax +39 0461269247
italia@sommer.eu

SOMMER Polska Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 439
05 - 800 Pruszków
Poland
Phone +48 222302100
biuro@sommer-polska.pl

SOMMER Kft.
ll. Rákóczi Ferenc út 277
1214 Budapest
Hungary
Phone +36 12780261
Fax +36 12764439
info@sommerkft.hu

SOMMER Automation 
& Radio Co., Ltd.
Fengrao Road 388
201801 Shanghai, Malu County
Jiading District, Shanghai
China
Phone +86 2169153919
Fax +86 2169153155
sales@sommer-china.com.cn
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