
PURE cool DOOR SL touch

Dizajnový prístenný chladiaci nábytok s bezrámovými posu-

vnými dverami z bezpečnostného skla a s funkciou dotyko-

vého snímača 

Alternatívy: PURE cool DOOR SL T touch  

s priehľadným okrajom T-Rand
Úspora energie pomocou skla a svetla



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 aj naše bezpečnostné sklenené dvere v štyroch antireflexných 

 prevedeniach (Reflekcia < 1 %).

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

• Na zadnej strane vrchného elementu zo skla  sú tri monitory s plochou obrazovkou, 

 ktoré ponúkajú priestor pre lepšiu prezentáciu informácií o produkte alebo  pre pohyblivé obrazy 

 pre zvýraznenie čerstvosti ako dodatočná motivácia na nákup.

• Pre kontinuálny sklenený vzhľad je celá soklová čať nábytku z ESG - bezpečnostného skla.

• Nové LED koncepcie osvetlenia umožnia rozmanité možnosti osvetlenia s rôznymi farebnými tónmi 

 pre optimálnu prezentáciu tovarov. 

 –  zvislé na vnútornom panely za skleneným povrchom 

 –  vodorovne na regáloch vystaveného tovaru 

 –  vodorovne ako dekoratívne osvetlenie vrchného elementu a soklovej časti nábytku  

 –  vodorovné v spodnom vodiacom profile
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Nová elektronická otváracia a zatváracia funkcia

• Nízkoenergetické motory a bezjazvové ozubené koleso umožňujú jemné otvorenie a zatvorenie 

 bezrámových sklenených dvier pomocou senzorovej techniky.

Jedinečné bezpečnostné prvky

• Vďaka dverám, ktoré sa pri odpore automaticky otvoria, nehrozí žiadne nebezpečenstvo privretia!

 Senzorová technika okamžite rozpozná snímanie sily a tým zohľadňuje všetky aspekty, ktoré sú 

 významné z hľadiska bezpečnosti. Dôkladne preverené v automobilovom priemysle.

• Individuálne nastaviteľné bezpečnostné optické prvky zabránia samovoľnému zatvoreniu pri 

 prerušení  dodávok elektrickej energie.

• Pri prerušení elektrickej dodávky je možné dvere otvoriť ručne, a tak nenastanú žiadne 

 obmedzenia v predaji tovaru. 

S možnosťou  T-Rand  –  Inovácia spoločnosti PAN-DUR  

Plne priehľadná hmota určená na spájanie izolačných skiel. 
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Ďalšie pozitíva

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

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

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

 optimálne doplnenie a výber tovaru.

• Pre nakladanie a doplnenie tovaru sa môže otvor dvier podľa potrieb zákazníka konfigurovať. 

 Samostatné dvere ľavé alebo pravé, alebo dvojité dvere ostanú otvorené.

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

• Jednoduché a hygienické čistenie povrchu skla.
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