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Przeznaczenie
Drzwi wahadłowe Ampol PD są idealnym pro-
duktem dla sklepów oraz marketów spożyw-
czych, gdzie doskonale oddzielają przestrzeń 
magazynową od sali sprzedaży.  Innym ich 
przeznaczeniem są  kuchnie restauracyjne, za-
kłady produkcji spożywczej.

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

Higiena
Skrzydło drzwi pozbawione jest zagłębień i nie-
równości powierzchni, dzięki czemu spełnia 
najwyższe wymogi higieniczne.

Bezpieczeństwo 
Każde ze skrzydeł drzwi Ampol PD ma za-
montowane okienko ułatwiające obserwację 

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

przestrzeni za drzwiami. Unikalnej konstrukcji bezobsługowe zawiasy 
drzwi Ampol PD powodują, że drzwi zawsze wracają do pozycji za-
mykającej otwór. Uszczelka zamontowana na wewnętrznej krawędzi 
skrzydła chroni palce przed przycięciem. 

Zaufali nam m. in.:  
Alma, Intermarche, Piotr i Paweł, Polomarket, Tesco, Topaz.



Drzwi wahadłowe Ampol PD

standard wykonania drzwi chłodniczych rozwieranych 

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 

zabezpieczenia • Uszczelka chroniąca palce przed przycięciem
• Zawiasy blokujące się po otwarciu na 90o
• Okienko 250x400mm

wyposażenie 
dodatkowe

• dowolna kolorystyka skrzydeł (paleta RAL)
• okienka w dowolnych wymiarach
• osłony przeciwuderzeniowe
• odbojnice

na życzenie wymiary i rozwiązania niestandardowe

wymiary standardowe [mm]

Typ drzwi Otwór
w ścianie

Światło 
ościeżnicy

drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe

PD 9 900x2100 770x2060

PD 10 1000x2100 870x2060

PD 11 1100x2100 970x2060

PD 12 1200x2100 1070x2060

drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe

PD 15D 1530x2100 1340x2060

PD 17D 1730x2100 1540x2060

PD 19D 1930x2100 1740x2060

PD 21D 2130x2100 1940x2060

PD 23D 2330x2100 2140x2060
światło ościeżnicy dla otwarcia na 180°
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