
DVEŘE PRO 
POTRAVINÁŘSTVÍ

PaNELTECH Sp. z o.o.

41-508 Chorzów

ul. Michałkowicka 24

T: +48 32 245 91 41

F: +48 32 245 91 39

drzwi@paneltech.pl www.paneltech.pl

https://paneltech.pl/


DRU

DRK

ROZEVÍRACÍ UNIVERZÁLNÍ DVEŘE

URČENÍ: Multifunkční závěsné dveře pracují také v obtížných 
podmínkách, jsou funkční, jsou použitelné v sociálních zařízeních, 
výrobních prostorech, skladech aatp. Konstrukce dveří působí, že 
jsou pevné a velmi trvanlivé a mají vysoké izolační vlastnosti, 
protože výplň dveří je PUR pěna vstřiknutá pod vysokým tlakem

DVEŘNÍ KŘÍDLO – OBÁLKOVÁ KONSTRUKCE: vyrobené z 
nerezového – kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, 
broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného 
pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA: 50mm – dveře jedno a dvou křídlé.

VÝPLŇ DVEŘÍ: polyuretanová pěna.

ROHOVÁ ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového – kyselovzdorného 
plechu v třídě  1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu 
oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

KLIKA NEBO KOULE: vyrobené z nerezové – kyselovzdorné ocele 
v tř. 1,4301.

ZÁMEK: zámek zadlabací s patentní vložkou.

ZÁVĚSY: vyrobené z kyselovzdorné ocele v tř. 1,4301, opatřené 
systémem zvedání při otevírání a uzavírání, což eliminuje tření 
spodního těsnění.

DODATEČNÉ VYBAVENÍ:

▪ Panikový zámek, 

▪ Větrací mřížka, 

▪ elektrootvírač, 

▪ samozamykací zámek, 

▪ okno kulaté nebo obdélníkové. 

URČENÍ: dveře určené pro chladicí, mrazicí komory nebo I jiné 
prostory o snížené teplotě v rozmezí teplot od -25°C do +50°C.

DVEŘNÍ KŘÍDLO – OBÁLKOVÁ KONSTRUKCE: vyrobené z 
nerezového – kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, 
broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného 
pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA: 
- 60, 80, 100, 120 mm (vystupující)
- 80, 100, 120 mm (lícující)

ZÁRUBEŇ: vystupující přistavená k otvoru (nesnižuje světlost 
otvoru) nebo skrytá (dveřní panel se nachází v jedné rovině se 
zárubní a stěnou). Zárubeň vyrobená z nerezového – 
kyselovzdorného plechu v třídě  1.4301 (matné, broušené, 
zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného pokrytého 
polyestrovým lakem. Dodatečně 
v mrazírenských dveřích topným systémem zárubně a prahu je 
topný kabel (230V, 40W/mb). 

VÝPLŇ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ: polyuretanová pěna.

ZÁMEK: Firmy FERMOD. Zámky jsou vybavené patentní vložkou, 
s možností nouzového otevírání uzavřených dveří (bezpečný 
zámek). 

ZÁVĚSŽ: firmy FERMOD opatřené systémem zvedání při 
otevírání a uzavírání, což eliminuje tření spodního těsnění.

ROZEVÍRACÍ DVEŘE CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ
- VYSTUPUJÍCÍ A LÍCUJÍCÍ  

MOŽNOSTI PROVEDENÍ VYSTUPUJÍCÍCH DVEŘÍ:

dveřní křídlo vyrobené z vrstevní desky                               
s PIR polyisokyanurátovým jádrem v rámu                     
z profilu ve tvaru písmene C. 



DPSG

DPK DVEŘE POSUVNÉ CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ

URČENÍ: dveře určené pro chladicí, mrazicí komory nebo I jiné 
prostory o snížené teplotě v rozmezí teplot od -25°C do +50°C.

DVEŘNÍ KŘÍDLO – OBÁLKOVÁ KONSTRUKCE: Vyrobené z 
nerezového – kyselinovzdorného plechu v třídě 1.4301 (matné, 
broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně pozinkovaného 
pokrytého polyestrovým lakem. 

TLOUŠŤKA: 60, 80, 100, 120 mm.

ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového – kyselovzdorného plechu v 
třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně 
pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem. Dodatečně 
v mrazírenských dveřích topným systémem zárubně a prahu je 
topný kabel (230V, 40W/mb).

VÝPLŇ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ: polyuretanová pěna.

ZÁMEK: firmy FERMOD. Zámky jsou vybavené patentní vložkou, s 
možností nouzového otevírání uzavřených dveří (bezpečný 
zámek).

Vybavení: vybavení firmy FERMOD.

OŽNOSTI PROVEDENÍ:

Dveřní křídlo vyrobené z vrstevní desky 
s PIR polyisokyanurátovým jádrem v rámu 
z profilu ve tvaru písmene C. 

DVEŘE POSUVNÉ PLYNOTĚSNÉ 

URČENÍ: dveře jsou určené pro komory s řízenou atmosférou.

DVEŘNÍ KŘÍDLO VE VERZI STANDARD: vyrobené z vrstevní desky 
s PUR polyuretanovým jádrem v rámu z profilu ve tvaru písmene 
C provedeného z nerezového – kyselovzdorného plechu v tř. 
1.4301. Dveřní křídlo je provedené z plechu oboustranně 
pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem. Plech je pokrytý 
organickými ochrannými povlaky, odolný proti korozi.

TLOUŠŤKA: 80mm.

ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového – kyselovzdorného plechu v 
třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu oboustranně 
pozinkovaného pokrytého polyestrovým  lakem.

VÝPLŇ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ: polyuretanová pěna.

ZÁMEK: firmy RAHRBACH vybavený patentní vložkou, s možností 
nouzového otevírání uzavřených dveří (bezpečný zámek).

VYBAVENÍ

▪ vybavení firmy FERMOD, 

▪ kulové kohouty jeden pro přijímání dusíku nebo kyslíku, druhý 
pro odběr vzorků atmosféry z komory, 

▪ upínka zajišťující ideální těsnost. 

MOŽNOSTI PROVEDENÍ: 

Dveřní křídlo – obálková konstrukce vyrobené 
z nerezového – kyselovzdorného plechu v třídě 
1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu 
oboustranně pozinkovaného pokrytého 
polyestrovým lakem. 
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KÝVAVÉ DVEŘE

URČENÍ: kývavé dveře jsou ideálním řešením v průchodech se 
zvýšeným pohybem se současným zachováním snadného 
pohybování mezi místnostmi. 

DVEŘNÍ KŘÍDLO: Vyrobené z nerezového – kyselinovzdorného 
plechu v třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité) nebo plechu 
oboustranně pozinkovaného pokrytého polyestrovým lakem.

TLOUŠŤKA: 25mm – dveře jedno a dvoukřídlé.

VÝPLŇ DVEŘÍ: polyuretanová pěna.

ZÁRUBEŇ: vyrobená z nerezového – kyselovzdorného plechu v 
třídě 1.4301 (matné, broušené, zrnité).

ZÁVĚSY: firmy FERMOD, nerezové nebo PCV (s funkcí stop).

DVEŘNÍ OKNO: nerezové kulaté okénko Ø280mm, nebo okénko 
vyrobené z poliethylenu P500.

ZARÁŽKY PRO OCHRANU PROTI NÁRAZŮM: vyrobené 
z polyethylenu PE500.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ:

dveřní křídlo vyrobené z polyethylenu PE500.

CHLADÍCÍ KOMORY

Modulový systém chladících komor PaNELTECH je založen na 
panelech s jádrem z polyuretanové pěny spojených pomocí zámků 
typu camlock. Taková řešení umožňují jednoduchou a rychlou 
montáž i demontáž komory, a také její přenášení a výstavbu 
dodáváním dalších modulů. 

Komory produkované v našem systému se označují skvělými 
izolačními a tepelnými vlastnostmi a rovněž vysokou kvalitou            
a estetickým vzhledem. Uzavření komory tvoří rozevírací, 
přesuvné nebo kyvadlové chladící dveře s vybavením firem 
Fermod. 

Komory PaNELTECH splňují světové technické a hygienické 
standardy.  

POUŽITÍ:

▪ hotely, restaurace, řetězce restaurací typu fast-food,

▪ podniky zpracující potraviny,

▪ výrobce mléka a mléčných výrobků,

▪ zpracování a uchovávání darů moře,

▪ zpracování a uchovávaní zeleniny a ovoce,

▪ pekárny,

▪ supermarkety,

▪ jiné.

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

▪ dveře rozevírací nebo přesuvné,                       

▪ páskové opony z PVC,

▪ dokončení podlah zdrsněný plech                        
z legovaného hliníku s tloušťkou 3mm  
nebo nerezu,

▪ dokončení okrajů:profily PVC nebo 
klempířské úpravy.


