
Nejrychlejší cesta k úsporám za energie?
Rychloběžná vrata EFAFLEX již od 100 000 Kč! 

Jaké jsou přednosti vrat EFAFLEX?

Nová rychloběžná vrata EFAFLEX vám začnou šetřit náklady za energie od prvního dne instalace. Návratnost 
vaší investice do nových, rychlých a úsporných vrat se výrazně zkracuje kvůli stoupajícím cenám energií.

Připravte se na topnou sezónu a získejte rychloběžná spirálová vrata EFA-SST® Essential ve standardním  
provedení s řídící jednotkou FUZ již od 100 tisíc Kč (při velikosti vrat 2,5 x 2,5 m). Díky novým vratům zrychlíte 
logistické procesy a ušetříte na energiích! 

Akční cenu garantujeme do konce června. V rámci této nabídky získáte špičková spirálová vrata za skvělou 
cenu a navíc provedeme případnou demontáž a likvidaci vašich starých vrat na naše náklady. Stačí zavolat nebo 
napsat našim obchodním zástupcům a my vám připravíme konkrétní cenovou nabídku pro vaši firmu.

Jak dlouho trvá dodat vrata na základě potvrzené objednávky?
Garantujeme dodání vrat do 8 týdnů od objednávky. Běžně to ale zvládneme rychleji. Čím dříve objednáte, tím 
dříve snížíte své náklady na energie.

Úspora nákladů a energie
Díky rychloběžným vratům EFAFLEX budete mít minimální energetické ztráty při otevírání a zavírání. 
Snížíte tak své náklady na energie.

Rychlost
Díky spirále jsou vrata EFAFLEX nejrychlejší na světě, a tím významně zrychlí logistické toky ve vaší 
firmě a ušetří vám náklady na energie.

Dlouhá životnost a spolehlivost
Vrata EFAFLEX mají mnohem delší životnost než vrata sekční. Spolehlivě fungují desítky let v 
nepřetržitém provozu.

Garantovaný počet cyklů
Naše vrata jsou konstruována na vysoké zatížení. Vrata EFA-SST® Essential zvládnou 100 tisíc 
otevíracích cyklů ročně. Sekční vrata srovnatelný počet cyklů nezvládnou.

Komfortní nouzové otevření
Vrata EFAFLEX disponují automatickým nouzovým otevřením po ručním uvolnění.

Servis do 24 hodin
Máme vlastní servisní střediska a odborníky po celé ČR, abychom případnou opravu zvládli do 24 hodin.

Odolnost proti větru a vniknutí
Robustní konstrukce našich vrat zajišťuje odolnost vrat proti vniknutí i proti silnému větru tříd 2 – 4.

Výroba v České republice
Vrata a náhradní díly vyrábíme v ČR. Většinu náhradních dílů dodáme do 24 hodin.



Máte zájem o nová, rychlá a spolehlivá 
spirálová vrata za nejlepší cenu? 

Kontaktujte nás! Naši kolegové se s vámi obratem spojí a připraví 
konkrétní nabídku.

Vyberte si obchodního zástupce EFAFLEX podle svého kraje:

Liberecký, Středočeský,  
Královehradecký a Praha

Matěj Babák
Obchodně–technické zastoupení
matej.babak@efaflex.cz
+420 777 167 466

Vysočina, Pardubický, Středočeský

Vladimír Poledna
Obchodně–technické zastoupení
vladimir.poledna@efaflex.cz
+420 603 229 789

Ústecký, Středočeský

Jan Švancara
Obchodně–technické zastoupení
jan.svancara@efaflex.cz
+420 725 494 549

Jihočeský, Středočeský

Ladislav Mašek
Obchodně–technické zastoupení
ladislav.masek@efaflex.cz
+420 724 253 542

Moravskoslezský, Olomoucký

Petr Emrich
Obchodně–technické zastoupení
petr.emrich@efaflex.cz
+420 725 700 307

Zlínský, Jihomoravský

Pavel Jurčík
Obchodně–technické zastoupení
pavel.jurcik@efaflex.cz
+420 702 126 512

Karlovarský, Plzeňský

Jakub Čmolík
Obchodně–technické zastoupení
jakub.cmolik@efaflex.cz
+420 601 209 751


