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DF-M01

HINGED DOOR 1-LEAF
FOR FREEZING CHAMBERS

DRZWI UCHYLNE
1-SKRZYDŁOWE
DO KOMÓR MROŹNICZYCH

SYMBOL

DF-M01/70

WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA SxH
DOOR CLEAR OPENING DIMENSIONS WxH

710 x 2010 mm

Zakres temp: od 0°C do -20°C lub do -40°C
Temp range: from 0 C to -20 C or to -40 C   ° ° °

Płat drzwiowy:
Door leaf:

grubość 100/120/150-160 mm
thickness 100/120/150-160 mm 

możliwość wyboru koloru RAL
possibility to choose a RAL color  
wypełniony pianką poliuretanową klasy palności B3 firmy BASF
filled with polyurethane foam of BASF flammability class B3  
wyposażony w uszczelkę obwodową oraz dolną
equipped with a peripheral and bottom gasket 

wykonany blachy ocynkowanej z lakierem poliestrowym
lub ze stali nierdzewnej
made of galvanized sheet with polyester or stainless steel varnish  

Ościeżnica:
Frame:

nawierzchniowa
surface mounted 
wykonana blachy ocynkowanej z lakierem poliestrowym
lub ze stali nierdzewnej
made of galvanized sheet with polyester or stainless steel varnish  
możliwość wyboru koloru RAL
possibility to choose a RAL color  
z progiem zatapianym lub jeśli komora jest na podwyższeniu
ościeżnica wokół całego płata
with an embedded sill or, if the chamber is raised on a platform,
a frame around the entire panel   
wyposażona w kabel grzewczy
equipped with a heating cable  

Okucia:
Fittings:

drzwi produkowane na wysokiej klasy okuciach
doors manufactured with high-class fittings 
zamek na klucz z funkcją bezpiecznego otwarcia od strony wewnętrznej
key lock with a safe opening function from the inside 
zawiasy unoszące skrzydło podczas otwierania
hinges raising the sash when opening

Opcjonalnie:
Optional:

płat drzwi oklejony tworzywem Glasliner lub blachą ryflowaną
door panel covered with Glasliner or corrugated sheet 

kurtyna paskowa
stripped curtain

stalowy podjazd
steel ramp

inne wymiary
other dimensions 

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO SxH
MOUNTING HOLE DIMENSIONS WxH

700 x 2000 mm

DF-M01/80 810 x 2010 mm800 x 2000 mm

DF-M01/90 910 x 2010 mm900 x 2000 mm

DF-M01/100 1010 x 2010 mm1000 x 2000 mm

DF-M01/110 1110 x 2010 mm1100 x 2000 mm

DF-M01/120 1210 x 2010 mm1200 x 2000 mm

DF-M01/130 1310 x 2010 mm1300 x 2000 mm
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