
Titelseite 210 mm

eco door S
otváracie sklenené dvere pre chladiace prístenné vitríny

•  Maximálna priehľadnosť

•  Bezrámové dvere navrhnuté pre optimálnu
viditeľnosť a vystavenie tovaru

•  Rovnomerné chladenie zaručuje bezpečnú
teplotu tovaru

•  Úspora energie až do 70%

•  Jednoduchá manipulácia a prístup pre zákazníkov
a zamestnancov

•  Systém je vhodný pre výrobcov chladiarenského
nábytku (OEM) a taktiež pre rekonštrukciu a
renováciu chladiaceho nábytku od väčšiny výrobcov
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Prvotriedne vystavenie tovaru

PAN DUR bezrámové systémy sklenených
dvier ponúkajú jedinečnú transparentnosť
a najlepší prehľad produktov pre zákazní-
kov.
Pre váš individuálny projekt dokážeme
nájsť komplexné riešenie či už pre dodad-
nie
priamo výrobcom, pre renováciu a taktiež
rekonštrukciu predajní.

konštantná teplota zabezpečuje dlhšiu
trvanlivosť a kvalitu tovaru

Systémy bezrámových sklenených dvier
od Pan-Dur garantujú konštantnú teplotu
a tým podporujú bezpečné vystavenie
tovaru a udržanie jeho vysokej kvality.

Sklenené dvere od Pan-Dur sú v súlade s
národnými a medzinárodnými štandardmi
ako aj s nemeckou LMHV (Lebensmittel-
Hygieneverordnung) a medzinárodnou
HACCP normou.

maximálna priehľadnosť – pre optimálny prehľad

Pan-dur sa zameriava na vývoj,
výrobu a uvádzanie na trh inovatívnych
systémov pre inteligentné energetické
využitie.

Od roku 1986, Pan-Dur ponúka technické
know-how, inžiniering a atraktívny dizajn
– potvrdené niekoľkými národnými a
medzinárodnými patentmi.

určujeme štandard!
Bezrámové systémy sklenených dvier
vyvinuté spoločnosťou Pan-Dur, sú dobre
etablované na trhu a získali vynikajúcu
spätnú väzbu od klientov v priebehu
niekoľkých rokov.
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dlhodobo flexibilné a bezpečné

• dlhá životnosť – Kombinácia
bezpečnostných skiel a plastových  
komponentov zaručuje vynikajúcu
stabilitu a pružnosť. Sklo je 6 mm
hrubé s jednou tepelnoreflexnou tzv.
“low-e“ vrstvou z vnútornej strany
a je kalené v súlade DIN EN 12150.

• Pánty sú priskrutkované (nie lepené)
Prvotriedne materiály prispievajú k
modernému celkovému dojmu.

• Páková ochrana, špeciálny mechanizmus
vyvinutý spoločnosťou Pan-dur,
zabezpečuje ochranu proti neúmyselnému
odstráneniu dverí.

kompletné riešenie – jednoduché a zreteľné

• vysoko kvalitné spracovanie v spojení
s atraktívnou a pevnou konštrukciou
zaisťuje dlhodobé používanie našich
systémov sklenených dvier v náročnom
prostredí supermarketu.

• Funkcia aretácie dverí – nevyžaduje
sa žiadna mechanická poistka!
PAN-DUR vyvinul "handfree" prístup s
cieľom zabezpečiť efektívne a ergono-
mické dokladanie tovaru. Táto praktická
funkcia môže byť využívaná vašimi
zamestnancami aj zákazníkmi pre
pohodlné nakupovanie.

modulárne a individuálne

• modulárna koncepcia systému
sklenených dvier eco door S
umožňuje aj napriek malého množstva
komponentov maximálnu flexibilitu
pri plánovaní projektu. Naše systémy
bezrámových sklenených dvier sú
vyvinuté tak, aby sa dali prispôsobiť
každému modelu chladiacich nábytkov.
Dvere ECO DOOR S budú kompletne
integrované do vzhľadu vašej predajne.

• možnosti pre rúčky – okrúhly otvor v
skle, alebo skrutkované rúčky.

• Zobrazovanie cien – Spodný profilový
systém je navrhnutý tak, aby sa naň
dala umiestniť cenovková lišta.
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Ľahké

• robustný a bezpružinový, sebazatvá-
rací mechanizmus zaisťuje mäkké a
jednoduché samo-zatvorenie dverí.
S týmto bezúdržbovým mechanizmom,
PAN-DUR určuje štandardy na trhu.

• individuálne nastaviteľné magnety
a tlmič zatvárajú dvere jednoducho
a ľahko, držia uzatvorené dvere v
definovanej polohe a umožňujú jemné
nastavovanie potrebnej sily pre
otvorenie a pridržanie.

oem, rekonštrukcia a renovácia 

Systémy bezrámových sklenených
dvier Pan-dur sa môžu jednoducho
namontovať na väčšinu typov nábytkov.
Okrem toho, spojovacie komponenty sú
navrhnuté individuálne čo zabezpečuje
úplnú a harmonickú integráciu do vitríny.

bezrámové v dvoch aspektoch

nielen sklenené dvere sú bezrámové,
ale ani napojenie dverí na nábytok
si nevyžaduje rám.

Bezrámové sklenené dvere PAN-DUR
sú pripojené k spodnému a hornému
profilu.

individuálne nastaviteľné magnetyšraoubované rúčky tlmiaci mechanizmus pre plynulejšie zatváranie
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eco door S

ca. 19 %

ca. 60 %

nočná roleta

ohľaduplnosť k životnému
prostrediu – vylepšuje váš imidž

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu
neustále narastá a stáva sa kľúčovou
témou. Systémy pre podporu životného
prostredia sú akceptované a budú odme-
nené priateľskou odozvou zo strany zá-
kazníkov.

Pomocou sklenených dvier Pan-Dur
ECO DOOR S podstatne zredukujete emi-
sie podporujúce skleníkový efekt. Aktívne
sa podieľame na ochrane životného
prostredia – globálne oteplenie sa musí
znížiť.

úspora energie – náš prínos k ochrane klimatických zmien

výhodná investícia –
z každého pohľadu

Inštaláciou sklenených dvíer Pan-Dur
ECO DOOR S redukujeme spotrebu energií
až o 60%.

Systémy ECO DOOR S od Pan-Dur
nevyžadujú žiadne hrejivé elementy
na dverách a ich častiach.

vaša investícia sa vráti za krátky čas

Potenciál úspory energie pri použití Pan-Dur ECO DOOR S systémov – porovnávací základ: otvorená chladiaca vitrína, podmienky v supermarkete
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Zákazníci vnímajú naše systémy pre úsporu energie ako ochranu na zaručenie
vysokej kvality výrobkov. v žiadnom prípade to nepovažujú ako prekážku.

eco door S – maximálna priehľadnosť

eco door S
sklenené dvere s jediným sklom
s jednou “low-e“ vrstvou

Pan-dur eco door S systémy otočných sklenených dvier

vnútorná chladená strana
6 mm kalené a plavené sklo

1 “low-e“ vrstva

vonkajšia teplá strana

hodnota (žiarenie z vonku)

súčiniteľ                priepustnosť           odrazivosť

prestupu tepla               svetla                   svetla         

        (W/m2K)                   (%)                    (%)

        3,7                  81                10
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