
STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S

STERTIL DOCK SHELTERS

SUPERIEURE OPLOSSINGEN 
VOOR LADEN EN LOSSEN 

MET OPTIMALE AFDICHTING



Superior 
Solutions 

Stertil Dock Products levert wereldwijd op maat 

gemaakte en technisch geavanceerde kwaliteits-

oplossingen voor dock equipment. De beste service  

wordt aangeboden door vakbekwame lokale partners. 

Deze superieure oplossingen worden ontwikkeld en 

geïmplementeerd door een team van professionele 

specialisten met unieke expertise. Dankzij de kwaliteit 

van zijn mensen, zijn volledig eigen productieproces 

en zijn internationale organisatie, is Stertil Dock 

Products een toonaangevende internationale 

kwaliteitsleverancier van dock equipment.



Stertil
Dock
Shelters

Advisering bij dockplanning

Stertil kan u al in een vroeg stadium van de bouw van 

dienst zijn. Voor de meest efficiënte dockplanning 

moeten in de ontwerpfase immers al keuzes gemaakt 

worden, waarbij Stertil nuttige adviezen kan 

aandragen.

Zekerheid van vakkundige service

Een wereldwijd netwerk van partners garandeert 

optimale service. Dankzij regelmatige training blijven  

de internationale partners up-to-date in kennis en 

adequaat in het oplossen van problemen. 

De technologie die alle risico’s buitensluit

Stertil heeft een veelzijdige kennis van verschillende 

laad- en losprocessen in diverse sectoren. Die kennis 

wordt toegepast met state-of-the-art technologie en 

eigen innovaties. Eigen R&D ontwikkelingen hebben 

geresulteerd in vele patenten. Bij de ontwikkeling van 

Dock Shelters hebben de Stertil engineers gefocust op 

de meest flexibele oplossingen om een betrouwbare en 

duurzame afdichting te realiseren. Met een Stertil Dock 

Shelter vormen vrachtwagen en dock één sluitend 

geheel, waarmee alle risico’s van buiten ook letterlijk 

buiten worden gesloten. Zowel voor nieuwbouw als 

voor bestaande locaties kan Stertil altijd een optimale 

afdichting realiseren, indien nodig met een maatwerk 

shelter.

Stertil Dock Shelters: altijd een 
“naadloos” passende oplossing 

Voor elke situatie bieden Stertil Dock Shelters een 

nagenoeg hermetische afdichting tussen vrachtwagen 

en dockopening. Dit levert grote voordelen op voor uw 

bedrijfsvoering. Kou of warmte van buiten kunnen niet 

in het magazijn binnendringen, wat resulteert in een 

lager energieverbruik, betere werkomstandigheden en 

dus ook minder ziekteverzuim. Bovendien geven 

shelters ook afscherming tegen stof en insecten. 

Shelters maken toegang “langs de niet officiële weg” 

tijdens het laden en lossen onmogelijk en verhogen 

daarmee de veiligheid. Voeg bij al deze voordelen de 

betrouwbare werking, de lange levensduur en de 

uitstekende kwaliteit/prijsverhouding, en u komt uit bij 

een beste investering die zich snel terugverdient. 



De technologie 
die alle risico’s 
buitensluit



Unieke flexibiliteit voor  
optimale afdichting

Deze serie is de superieure oplossing voor laad-

perrons waar vrachtwagens van uiteenlopende 

hoogte en breedte komen laden en lossen.  

De unieke flexibiliteit hiervoor is gecreëerd met  

de meest geavanceerde opblaasbare kussen-

technologie. De WI-Serie heeft zowel aan  

de bovenzijde als aan de zijkanten opblaasbare 

kussens, waarmee een praktisch hermetische 

afdichting met de vrachtwagen wordt bereikt.  

De WIS-Serie heeft een opblaasbare boven-

afdichting en aan de zijkanten een afdichting  

met gordijnen van 3 mm dik versterkt PVC. 

Door de vrijwel luchtdichte afsluiting is deze 

serie ideaal voor toepassingen waarbij klimaat-

beheersing kritisch is, zoals koel- en vrieshuizen. 

Het systeem is universeel toepasbaar, in zowel 

bestaande als nieuwe gebouwen en voor alle 

typen en formaten vrachtwagens. Hoogwaardige 

materialen - zoals kussens van Cordura en een 

frame van sandwichpanelen - zorgen voor een 

fraai strak uiterlijk en garanderen een lange 

levensduur. Door de efficiency, energiebesparing 

en tijdwinst is de terugverdientijd opmerkelijk kort.  

Optioneel kunnen WI/WIS shelters automatisch 

worden geschakeld in volgorde met de overhead-

deur en Dock Leveller.

WI/WIS Serie
Opblaasbare Dock Shelters  



Maximale klimaat-
beheersing en 
energiebesparing



W-Serie
Gordijnshelters 

TP/TI Serie
Kussenshelters

Maximale klimaatbeheersing  
en energiebesparing

Wanneer minder flexibiliteit nodig is voor minder 

variërende truckformaten, is deze serie kussen shelters 

de beste oplossing. Het systeem biedt absoluut de 

meest volledige afdichting tussen vrachtwagen en 

laadperron die u kunt krijgen. Zelfs de scharnier openingen 

van de vrachtwagendeuren worden volledig afgedicht. 

Het resultaat is de best mogelijke klimaat beheersing 

|en dus maximale energiebesparing. Bovendien wordt 

volledige bescherming tegen schadelijke invloeden  

van buitenaf geboden. Dit innovatieve Dock Shelter is 

bij uitstek ontwikkeld voor magazijnen die de hoogste 

eisen stellen aan een constante binnentemperatuur, 

zoals koel- en vrieshuizen.

De TP-Serie is de meest doelmatige keuze voor 

laadperrons waar vrachtwagens van ongeveer dezelfde 

afmetingen laden en lossen. Is er meer variatie in hoogte 

van de vrachtwagens, dan biedt de TI-Serie de 

perfecte oplossing met zijn opblaasbare bovensectie.

In de meeste gevallen worden Stertil kussenshelters op 

maat gemaakt voor de betreffende combinatie van 

dockopening en vrachtwagen.

Kostenefficiënt en  
universeel toepasbaar 

Met zijn verschillende framemodellen en gordijnsoorten 

biedt het programma gordijnshelters van Stertil een 

universele toepasbaarheid. De doordachtheid van de 

W-Serie blijkt onder andere uit een kenmerkend detail: 

de witte (en onverslijtbare) richtpijlen op de zijgordijnen 

die de chauffeur helpen bij het achteruit insteken. 

Indrukbare frames bij twee typen beperken de kans  

op schade nog meer.

WE: type met indrukbaar stalen frame. Speciaal 

ontwikkeld voor kostenefficiënte toepassing waarbij 

een grote variatie aan voertuigafmetingen mogelijk is.

WL: type met indrukbaar aluminium frame. Superieur in 

kwaliteit, esthetische uitstraling en levens duur. In 

verhouding tot die topkwaliteit in ontwerp, materialen 

en constructie is de prijsstelling verbazing wekkend 

laag. En dat met een universele toepasbaarheid!

WSP: type met vast frame. De frames zijn gemaakt  

van 40 mm dikke geïsoleerde sandwichplaten.  

Deze constructie maakt een grote flexibiliteit in maat-

voeringen mogelijk en ziet er bovendien fraai uit. Zelfs 

gevels met een verspringing zijn geen probleem. Het 

gordijnshelter is ook hier eenvoudig passend te maken. 

De W-Serie biedt uitgebreide opties voor een 

gordijnshelter naar wens. 



a member of the Stertil Group

Stertil B.V.
Postbus 23

9288 ZG  Kootstertille
Nederland

Tel. +31 (0)512 334444 
www.stertil-dockproducts.com

dp@stertil.nl
 Stertil Dock Products  
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POWERFLEX® long life shelterdoek,
slijtvast en altijd soepel

Stertil gordijnshelters kunnen optioneel uitgevoerd 

worden met POWERFLEX® doek.

•  Hoogwaardig Polyurethaan boven- en onderlaag 

met een geweven nylon vormvaste tussenlaag 

(meerlaags)

• Extreem hoge slijtvastheid

• Zeer hoge inscheurweerstand

• Perfecte aansluiting op de vrachtwagen

•  Temperatuurbestendig tussen van  

- 50 °C tot + 90°C

• Hoge weerstand tegen vocht en schimmels

• Zeer lange levensduur

Vraag naar de mogelijkheden per sheltertype.

Zie het POWERFLEX® leaflet voor meer

Informatie.


