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Przeznaczenie
Drzwi mroźnicze Ampol FD są doskonałym roz-
wiązaniem do komór mroźniczych w obiektach 
takich jak: kuchnie restauracyjne, zakłady pro-
dukcji spożywczej (mięsne, rybne, drobiarskie, 
mleczarnie, piekarnie i  cukiernie, przetwórnie 
owoców i  warzyw), sklepy i  markety spożyw-
cze. Wszędzie tam, gdzie wymagana jest wyso-
ka izolacja termiczna, trwałość, funkcjonalność 
oraz nowoczesny wygląd.

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

Higiena
Nasze produkty pozbawione są zagłębień i nie-
równości powierzchni, dzięki czemu spełniają 
one najwyższe wymogi higieniczne.

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

Izolacja
Drzwi mroźnicze Ampol FD są efektywnym rozwiązaniem dla komór 
mroźniczych, gdy różnica temperatur sięga 40 °C, a także w mroźniach 
szokowych z temperaturą uderzenia do -37 °C.



Drzwi mroźnicze Ampol FD

standard wykonania drzwi mroźniczych

ościeżnica aluminium anodowane w kolorze naturalnym;
przekładka termoizolacyjna;
aluminiowy próg jezdny;

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 grubość: 100mm

okucia • zamek bezpieczny Fermod
• zawiasy Assa Abloy

wyposażenie 
dodatkowe

• dowolna kolorystyka skrzydeł (paleta RAL)
• okienka 
• samozamykacze
• systemy otwierania automatycznego (fotokomórki; czujniki 
zbliżeniowe; aktywatory łokciowe, kolanowe oraz nożne)

na życzenie wymiary i rozwiązania niestandardowe

wymiary standardowe [mm]

Typ drzwi Otwór
w ścianie

Światło 
ościeżnicy

drzwi mroźnicze jednoskrzydłowe

FD 8 800x2100 690x2050

FD 9 900x2100 790x2050

FD 10 1000x2100 890x2050

FD 11 1100x2100 990x2050

FD 12 1200x2100 1090x2050
światło ościeżnicy dla otwarcia na 180°
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Użyte do produkcji skrzydeł materiały 
oraz ich perfekcyjne wykończenie dają 
drzwiom mroźniczym Ampol FD atrak-
cyjny wygląd, który świetnie komponuje 
się z większością środowisk. Wilgoć, środ-
ki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne 
– nasze drzwi są odporne na wiele wy-
zwań. Gwarantujemy to naszym kilku-
dziesięcioletnim doświadczeniem.


