
ecoluX Push
Zásuvné sklenené veká pre mraziace ostrovy

•  Jednoduchá manipulácia - viac zákazníkov
súčasne

•  Skvelá prezentácia produktov zo širokými
modulmi (1,25 m)

•  Bezpečná teplota a konštantná kvalita tovaru

•  Potenciál úspory energie až do 50 %

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

•  Inteligentné možnosti osvetlenia s rôznymi
farebnými tónmi

•  Vysoká kvalita, rozmerovo stabilný materiál
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bez sklenených viek s použitím sklenených viek
Spotreba energie – hmotnostný prietok chladiacej kvapaliny

Pan-dur sa zameriava na vývoj, vý-
robu 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.

Dodávame všetko z jedného zdroja – rie-
šenia šité na mieru, modulárna koncep-
cia, najvyššia flexibilita a voľnosť pri
plánovaní vášho individuálneho projektu.

úspory energie

Pan-dur sklenené veká pre mraziace
ostrovy zabezpečujú až 50 % zníženie
prevádzkových nákladov vašich
chladiacich systémov.

Táto úspora energie umožňuje výrazné
zníženie emisií skleníkových plynov.

vaša investícia sa vráti za krátky čas

maximálna energetická účinnosť – náš prínos k ochrane klimatických zmien

osvedčená kvalita

Početné testy v spolupráci s poprednými
potravinovými obchodnými sieťami a
nezávislými inštitúciami potvrdzujú
výkonnosť a výhody sklenených viek
PAN-DUR.
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kvalita potravín – priemerná teplota v nábytku

bez sklenených viek s použitím sklenených viek

        

Sklenené veká Pan-dur zaisťujú kon-
štantnú teplotu chladenia a umožňujú
teplotnú odolnosť ktorá zabezpečuje
bezkonkurenčnú kvalitu potravín. 

Sklenené veká ECOLUX Push spĺňajú
najvyššie požiadavky na kvalitu, 
technológiu a funkčnosť. Produkty 
PAN-DUR sú v súlade s národnými a 
medzinárodnými štandardmi ako aj s 
nemeckou LMHV (Lebensmittel-Hygiene-
verordnung) a medzinárodnou HACCP 
normou.

• Konštantná teplota chladenia
• Menej odmrazovacích cyklov 
• Sklenené veká zadržiavajú 80 %

škodlivého infračerveného žiarenia 

konštantná teplota zaručuje vysokú kvalitu potravín

dobre koncipované a detailné riešenia

Naša pokračujúca a dlhotrvajúca
prítomnosť v chladiarenskom priemysle
znamená sofistikované riešenia. Najmä
inteligentné osvetlenie a vysoko-kvalitné
technológie, 6 mm sklo s vzácnou tepel-
noreflexnou vrstvou zabezpečujú vysokú
úsporu energie tak, ako v minulosti.

80 % škodlivého infračerveného
žiarenia sa odráža
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viac zákazníkov súčasne

vaši zákazníci a zamestnanci môžu
súčasne pristupovať tovaru.
Systém Ecolux Push je založený na
praktickom zasúvaní skleneného veka
a zaisťuje jednoduchú a pohodlnú
manipuláciu.

• Jednoduchý a nehojdavý pohyb
sklenených elementov pomocou
vyčnievajúcich polkruhových prvkov

• Páková ochrana – zabezpečenie
sklenených viek proti neúmyselnému
vypadnutiu v zavretej polohe a
umožnenie bezpečnej manipulácie

• vysoko-kvalitné, 6 mm hrubé,
tepelnoreflexné “low-e“ sklenené
prvky sú kalené v súlade EN 12150.
Vynikajúci, homogénny povrch bez
vĺn, zvyšuje transparentnosť a znižuje
zrkadlový efekt.

• Skrutkované rúčky (nie lepené)

• rôzne možnosti osvetlenia
s T5 trubicami alebo s LED

Praktické a moderné

Páková ochrana

• inteligentný modulárny dizajn
umožňuje efektívnu montáž, údržbu,
čistenie a jednoduché dovybavenie.

• veľké sklenené tabule poskytujú
úplne jasný a voľný prehľad tovaru
v chladiacom nábytku – najlepšia
prezentácia výrobkov.

• Hliníkové profily farbené práškovou
farbou tvoria madlá mraziacich 
ostrovov
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ECOLUX Push predstavuje prídavnú
hodnotu mraziaceho ostrovu. Celkový
atraktívny dojem je charakterizovaný vy-
soko kvalitnými materiálmi, prvotriednym
spracovaním a inteligentnými detailnými
riešeniami.

• Precízne zladené
všetky komponenty a profily

• Plynulé prechody
bez hrán a nečistých rohov

• individuálne prispôsobiteľné možnosti
pre rúčky a madlo

vyššia hodnota – pekné, čerstvé potraviny

V úzkej spolupráci s obchodnými sieťami,
PAN-DUR nezvyšuje len energetickú
účinnosť, ale aj celkový vzhľad mraziacich
ostrovov a zaisťuje vyzývavé vystavenie
tovaru a najlepšiu akceptovateľnosť pre
zákazníkov.

Naše sklenené veká v kombinácii s
moderným všeobecným dojmom a
ergonomickou rúčkou sa úplne integrujú
do celkového obrazu vašej predajne.

Presvedčivá prezentácia produktov – najlepšia akceptovateľnosť pre zákazníkov

• Jednoduchá manipulácia – pohodlné
dokladanie a nákup tovaru

• bez bariér – žiadna prekážka v nákupe

• Prvotriedne vystavenie tovaru

• Podpora zákazníckej akceptovateľnosti

• Zníženie nákladov energií až do 50 %

• Zabezpečenie kvality potravín
pomocou konštantnej teploty chladenia
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• Pan-dur určuje štandard
Naše inovatívne riešenie osvetlenia
v madle z vonkajšej strany sa stalo
štandardom na trhu a bolo všeobecne
akceptované predajcami.

• minimálne tepelné vyžarovanie
a voľný prestup svetla cez bočné
izolačné sklá zabezpečuje odraz väčšiny
škodlivých tepelných infračervených
žiarení. 

minimalizovaný tepelný príkon, znížená spotreba energie, dlhšia prevádzková doba

• Jednoduchá údržba osvetľovacej
technológie
Madlá sú ľahko prístupné z vonkajšej
strany a umožňujú časovo úspornú
výmenu spotrebných dielov.

• vylepšený svetelný výkon a oveľa
dlhšia životnosť
Žiarivkové osvetlenie T5 pracuje lepšie
v teplom prostredí, mimo chladiaceho
nábytku, pričom LED osvetlenie má
lepšiu funkčnosť v chladnom prostredí,
čiže vo vnútri nábytku. PAN-DUR rieši
svoje možnosti osvetlenia práve
takýmto spôsobom.

t5 – Samozrejme lepšie

t5

madlo s integrovaným osvetlením
z vonkajšej strany

vnútorná chladená
strana

von kajšia teplá
strana

t5 osvetlenie v madle
štandard

t5 osvetlenie v madle
+ v stredovej časti (voliteľné)

Tovar Tovar

Tovar Tovar
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Tovar Tovar

vyvíjame riešenia na mieru

• osvetlenie v madle na vnútornej
alebo vonkajšej strane
Starostlivo premyslená konštrukcia
madla od PAN-DUR umožňuje inštaláciu
osvetlenia na vnútornú i vonkajšiu
stranu.

• inteligentný termomanažment
Teplo vzniknuté procesom LED osvetlenia
je vďaka konštrukcii madla vyvedené
von z chladiaceho nábytku.

• led osvetlenie znižuje
spotrebu energie

• dlhšia životnosť,
značne dlhšie intervaly údržby

• dodatočné led osvetlenie
je integrované do zásuvných
vodiacich profilov

led – viac svetla pri nižšej spotrebe

Tovar TovarTovar Tovar

vnútorná chladená
strana

vonkajšia teplá
strana

led

madlo s integrovaným osvetlením
z vnútornej strany

led osvetlenie v madle
štandard

led osvetlenie v madle
+ v stredovej časti (voliteľné)

led osvetlenie v madle
+ v stredovej časti (voliteľné)
+ v zásuvných vodiacich profiloch (voliteľné)
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individuálne – podľa vášho želania

držiaky cenovkových líšt
Vyrobené z oceli farbenou
práškovou farbou
cenovkové lišty
na požiadanie

rúčky
• K dispozícii v rôznych
farbách
• Potlač a logá na
požiadanie

okrasná lišta v madle
k dispozícii v rôznych
farbách

Silikón
Konzervačný prostriedok na
udržiavanie optimálnych
klzných vlastností sklene-
ných
systémov PAN-DUR

vylepšite váš imidž s ecoluX Push

PAN-DUR ponúka individuálne a vysoko kvalitné okrasné
možnosti, ktoré upravia vzhľad vašej predajne. Moderný
vzhľad umožňuje atraktívnu prezentáciu tovaru.
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