Skjutportar
- Kylrum

DAN-doors skjutportar kombinerar
den omisskännliga känslan av kvalitet,
noggrann bearbetning och gediget
hantverksmässigt tillverkning med en
elegant och tidlös design och uppfyller
därmed livsmedelsindustrins höga
krav.
Våra portar uppfyller kraven i “Foodstuffs Hygiene Directive 93/43/EEC“.

Skjutdörrar
- Kylrum

DAN-doors skjutportar för kylrum har en genomtänkt och noga utprovad konstruktion, som har uppvisat
stor hållbarhet och oöverträffade styrka i ett stort antal kylrum både i Danmark och i andra länder, där
dom dagligen lever upp till de stränga kraven inom livsmedelsindustrin. DAN-doors erbjuder marknadens största och mest avancerade program av skjutportar för kylrum. Alla portar tillverkas efter kundens önskemål i enkel- eller dubbelflygligt utförande.

Dörrtjocklekar
60 och 100 mm.
Isoleringsmaterial
Högisolernade HCFC-fritt (freonfritt)
skum säkerställer låg energiförlust.
Dörrblad
Platsisolbelagt galvaniserat stål eller
rostfritt stål – rengöringsvänligt och
med hög hygienstandard – Foodsafe.
Karm
1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm anodiserat aluminium. Karmen är isolerad.
Löpskenekonstruktion
Robust konstruktion av saltvattensbeständigt, anodiserad aluminium och hjul
av nylon. Hjulkonsol, pinnbult, spännskiva
och mutter i rostfritt stål.
Nedfall
Nedfallskilar i löpskenan tillsammans
med den speciella utformning av bot
tenstyrskenan och dess beslag säkerställer att dörren sluter hermetiskt tätt.

Löphjul
Löphjulet är tillverkat i POM. Löphjul
konsol, pinnbult, spännskiva och mutter
i rostfritt stål.
Handtag
Kraftigt formböjda handtag i rostfritt stål
utvändigt och invändigt gör skjutdörren
lättmanövrerad.

Lås
Cylinderlås med nödöppning tillverkat i
svart PEHD-plast och rostfritt stål.
Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning tillverkat i svart PEHD-plast.
Fönster
Standardstorlekar, 150 x 300 mm, 400 x
600 mm eller 500 x 600 mm.

Tätningslister
Tillverkad av livsmedelsgodkänt gummi.
Monterade i anodiserade, stängda aluminiumprofiler.
Automatik
Levereras med kuggrems- eller
kuggstångsautomatik. Automatiken är
monterad på dörrkarm och med allt
ledningsarbete färdigställt och klart för
anslutning.
Nödlucka, gångdörr
Nödlucka levereras i B 600 x H 1000 mm.
Gångdörr levereras i B 800 x H 1800 mm.
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Sparkplåtar
Rostfritt slipat stål i standardhöjd 300
eller 800 mm x dörrens bredd.
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