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Przeznaczenie
Drzwi higieniczne rozwierane ID oraz prze-
suwne SKJ 40 są doskonałym rozwiązaniem 
dla miejsc takich jak: kuchnie restauracyjne, 
zakłady produkcji spożywczej (mięsne, rybne, 
drobiarskie, mleczarnie, piekarnie i cukiernie, 
przetwórnie owoców i warzyw), sklepy i marke-
ty spożywcze – wszędzie tam, gdzie postawio-
ne są najwyższe wymagania trwałości, higieny.

Lekka i trwała konstrukcja
Zastosowane materiały i rozwiązania konstruk-
cyjne cechuje niska waga i wysoka trwałość.

Higiena
Konstrukcja pozbawiona półek kurzowych oraz 
fakt, że skrzydła drzwi są licowane z powierzch-
nią sprawia, że są one wyjątkowo łatwe w utrzy-
maniu czystości.

www.thermod.com
www.drzwi-higieniczne.pl

Różnorodność wyboru
Drzwi higieniczne rozwierane ID oraz przesuwne SKJ 40 są dostęp-
ne jako drzwi pojedyncze i podwójne, mogą być wyposażone w wiele 
dodatków.



Drzwi higieniczne Ampol ID/SKJ 40 

standard wykonania drzwi higienicznych 
rozwieranych oraz przesuwnych

ościeżnica aluminium anodowane w kolorze naturalnym; 
opcjonalnie stal nierdzewna kwasoodporna;

skrzydło poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany włóknem 
szklanym; opcjonalnie stal nierdzewna kwasoodporna;
rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym;
wypełnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3 

okucia • zamek bezpieczny Fermod
• zawiasy Assa Abloy

wyposażenie 
dodatkowe

• system Assa Abloy (drzwi ID)
• system LOB (drzwi ID)
• pochwyty aluminiowe/ nierdzewne (drzwi SKJ 40)

na życzenie wymiary i rozwiązania niestandardowe

wymiary standardowe [mm]

Typ drzwi Otwór
w ścianie

Światło 
ościeżnicy

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

ID 9 900x2100 800x2040

ID 10 1000x2100 900x2040

ID 11 1100x2100 1000x2040

ID 12 1200x2100 1100x2040

drzwi rozwierane dwuskrzydłowe

ID 15D 1500x2100 1400x2040

ID 17D 1700x2100 1600x2040

ID 19D 1900x2100 1800x2040

drzwi przesuwne jednoskrzydłowe

SKJ 40 10/21 1000x2100 930x2060

SKJ 40 11/21 1100x2100 1030x2060

SKJ 40 12/21 1200x2100 1130x2060

SKJ 40 13/21 1300x2100 1230x2060
światło ościeżnicy dla otwarcia na 180°
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