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ISOTHERM SLAGDÖRRAR 

Isobar Slagdörrar 

• Stort antal dimensioner 

• 3 olika karmutförande 

• Livsmedelssäkra 

• Karmvärme till frysrums-
dörrar 

• Enkel eller dubbelflygliga 

• Omfattande tillvalspro-
gram 

• Kan även monteras på 
byggväggar. 
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ISOBAR Slagdörrar för kyl –och frysrum är mycket ekonomiska och energisnå-
la. Dörrarna är belagda livsmedelssäker vitlackerad stålplåt i kulör lika vårt 
väggsystem. Isoleringskärnan är utav högtrycksskummad polyuretan. Tjockle-
ken på dörrbladet är 100mm, halv dörrbladstjockleken är utanpåliggande och 
andra halvan går in i dörrsmygen. 
Dörren kan antingen fås monterad från fabrik i en väggpanel (Isobar) eller med 
utanpåliggande omfattningskarm i vitlackerad aluminium eller rostfritt. 
Som standard levereras dörren med låsbart handtag med nödöppningsfunktion 
från insidan. Dörren är utrustad med lyftande gångjärn. Frysrumsdörrar med 
karmvärme och ingjutningsbar tröskel med trippelvärme. 
Ett stort urval av tillval finns såsom; paniköppnare, dörrstängare, siktruta, tryck-
utjämningsventil. Dörren går också att få i alternativa kulörer. 
Önskar Du hjälp med montaget så står våra professionella montörer till ditt för-
fogande. 
Kontakta oss för en offert och support. 
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OFE - Kylrumsdörr 
Dörrtyp OFE slagdörr för positi-
va temperaturer med dubbla 
släplister mot golv, dörren har 
stigande gångjärn som lyfter 
dörren från golvet vid öppning. 

ODE - Frys-
rumsdörr 
Dörrtyp ODE slagdörr för ne-
gativa temperaturer med 
dubbla släplister mot ingjut-
ningströskel. Tröskeln utrus-
tad med 3-dubbel elvärme-

slinga. Dörren med stigande gångjärn. 

Karmtyp B och C 
Karmtyp B i vitlacke-
rad aluminium med 
demonterbart lock 
för enkelt byte av 
karmvärme (vid frys-
applikationer). 

Karmtyp C i rostfritt 
utförande, blankvalsad 
AISA304 15/10mm. 
Denna karmtyp endast 
avsedd för positiva 
temperaturer. 

 

Siktruta / Fönster 
Siktruta finns som tillval 
med vita pvc foder och 
isolerglas. Storlekar 
300x400 och 300x800mm. 

Finns även i kabinmodell 
rund 200mm med rostfri 
kantring. 

TILLVAL 

• Paniköppnare 

• Dörrstängare 

• Uttag för köttbanor 

• Siktrutor 

• Tryckutjämningsventil 

• Stödtröskel 

• Alternativa kulörer 
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Storlekar 
Typ NB x NH 
 1 620 x 1780
 2 620 x 2010 
 5 700 x 1780
 6 700 x 2010
 10 800 x 2010
 14 920 x 2010
 18 1100 x 2010
 19 1100 x 2210
 22 1220 x 2010
 23 1220 x 2210
 24 1220 x 2410
 26 1400 x 2010
 27 1400 x 2210
 28 1400 x 2410
 30 1520 x 2010
 31 1520 x 2210
 32 1520 x 2410 


