
Úspora energie pomocou skla a svetla

PURE cool DOOR SL

Dizajnový prístenný chladiaci nábytok s bezrámovými 

posuvnými dverami z bezpečnostného skla 

Alternatívy: PURE cool DOOR SL T 

s priehľadným okrajom T-Rand 



Produktová rada  PURE cool

Nástenné chladiace regály /  Mul t idecks  DOOR 

Bezrámové posuvné dvere  SL   /   SL T 

Výška  cca. 2020 mm    |    cca. 2220 mm

Hĺbka  /   Front  cca. 783 mm   /   cca. 300 mm  

Popis

• Sklenené dvere pozostávajú s vysokohodnotného ISO spojovacieho materiálu hrúbky 2x4 mm s ESG-Sklami  a 14 mm 

 hrubou izolačnou vrstvou, ktorá je plnená vzduchom alebo inými inertnými plynmi (argón). Na požiadavku dodávame 

 naše bezpečnostné sklenené dvere aj v štyroch antireflexných prevedeniach (Reflekcia < 1 %).

 • Bočnice z izolačného trojskla, bezrámové, s vysokokvalitným kaleným sklom.

• Bezrámové dvere bez tepelných mostov sú nezávisle nastaviteľné s toleranciou + / - 5° náklonu.

• Maximalizácia transparentnosti skrz vrchného elementu zhotoveného zo skla, slúžiaci ako prezentačný priestor  

 prostredníctvom obrazoviek.

• Nové LED koncepcie osvetlenia umožňujú rozmanité možnosti osvetlenia s rôznymi farebnými tónmi pre optimálnu 

 prezentáciu tovarov.  

 LED osvetlenia majú rôznu možnosť integrovania: 

 –  zvislé na vnútornom paneli za skleneným povrchom 

 –  vodorovne na regáloch vystaveného tovaru 

 –  vodorovne ako dekoratívne osvetlenie vrchného elementu a soklovej časti nábytku  

 –  vodorovné v spodnom vodiacom profile

10 | 48  PURE cool

S možnosťou  T-Rand  –  Inovácia spoločnosti PAN-DUR  

Plne priehľadná hmota určená na spájanie izolačných skiel.  

 

Ďalšie výhody

• Dvere sa posúvajú na klzných lištách, ktoré sú integrované v spodnej časti nábytku. Vrchná časť 

 nábytku tak nie je staticky zaťažená. Kolmé stabiližačné stĺpy nie sú viac potrebné. 

• Funkcia otvárania a zatvárania dverí je zabezpečená šikmým skosením klznej lišty.

• Odolnosť voči poškodeniu vodiacich profilov, koliesok a závaží.

• Optimálna veľkosť otvoru vo výške ako aj nízka hrana ložného priestoru umožňujú dodatočné

 optimálne doplnenie a výber tovaru.

• Celý posuvný mechanizmus s bezúdržbovými ložiskami s dlhou životnosťou, sú zabudované do 

 soklovej časti nábytku. Nič tak nenarušuje elegantný sklenený vzhľad.

• Vrchný vodiaci sklenený profil je umiestnený v dvojitom hliníkovom U-profile. 

• Mechanizmus otvárania dverí s brzdiacou funkciou (soft stops) a integrovaným magnetom 

 na aretáciu dverí v otvorenom stave. 

• Jednoduché a hygienické čistenie povrchu skla.
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