Skjutdörr SDF Frysport
Välisolerade, slitstarka och hygieniska skjutportar för frysrum och fryslager, med
manuell eller automatisk öppnings- och stängningsfunktion.Effektiv tätning i
stängt läge och välisolerat dörrblad är viktiga egenskaper. Dörrbladets tjocklek är
120mm alternativt 150mm och har en integrerad värmekabel i underkant, och är
försett med dubbla tätningslister runt om.
Thermod Flex Frame är en justerbar foderdel som dörrbladet tätar emot. Denna
justerbara tjocklek av fodret underlättar att få dörren riktigt tät även om väggen
inte är helt rak. I detta foder ryms även värmekabeln som är lätt utbytbar i
efterhand. Fodret på framsidan har heller inga synliga skruvar eller täckplugg.
Dörrbladet är tillverkat av glasfiberarmerad polyester med högvärdig isolering av
polyuretan. Den mjukt rundade och släta dörrbladskanten består av
strängsprutad aluminium vilket gör den stöttålig. Kanten har även en bruten
köldbrygga.
SDF dörren kan även beställas med bottenstyrning som monteras på vägg. (se
film i fliken media nedan)
Även om skjutportens upphängning gör att den är lätt att öppna och stänga, kan
det vara bekvämt att komplettera den med automatisk öppnings- och
stängningfunktion. (se film i fliken media nedan)
Material och utförande innebär att SDF dörren är slitstark och hygienisk, med
släta ytor utan skarvar gör den synnerligen lätt att hålla ren.
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Teknisk data
Foderdelar:
■

Strängsprutad naturanodiserad aluminium.

■

Foder för framsida eller för båda sidor av väggen.

■

Karmen är försedd med värmekabel.

Skensystem
■

Dörren levereras komplett med Fermod skensystem.

Dörrblad
■

Dörrbladstjocklek 120 mm. U-värde 0,20 W/m².

■

Dörrbladstjocklek 150 mm. U-värde 0,16 W/m².

■

Ytskikt i glasfiberarmerad polester (standard kulör RAL9010).

■

Kantprofil i naturanodiserad aluminium med bruten köldbrygga.

■

Kärna av CFC fri polyuretan.

■

Dubbel tätningslist mot foder samt under dörrblad.

■

Värmekabel i dörrbladets underkant.

■

Brythandtag på in och utsida.
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