DoubleCOOL

DoubleCOOL: Mitä sinun on hyvä tietää

DoubleCOOL:

• DoubleCOOL on elintarvikemyymälöille suunniteltujen, erittäin
laadukkaiden ja kevyiden akryyliovien kehittäjä ja valmistaja.
• DoubleCOOL on ovitusratkaisujen erikoisosaaja, ja heidän energiaa
säästäviä akryyliovia käytetään myymälöissä ympäri maailman.
• DoubleCOOL ratkaisut sopivat asennettavaksi niin uusiin kalusteisiin
tehtaalla, kuin vanhojen jo käytössä olevienkin kalusteiden ovituksiin
• DoubleCOOL ovet ovat tehty korkealuokkaisesta valetusta akryylistä ja
niissä on erittäin korkea valon läpäisykyky ja UV-kestävyys.
• DoubleCOOL oviin saa vaativaan käyttöön tehdyn naarmuja estävän
lisäpinnoitteen, joka takaa korkeimman luokan kestävyyden.

ACRYLIC

Kumppanisi
kylmäkalusteiden
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Kaksikerroksinen akryyliovi
Kehyksetön ratkaisu
75% kevyempi kuin kaksois lasiovi
11% kirkkaampi kuin e-luokan lasi
Iskun- ja naarmunkestävä
Turvallinen ja varmatoiminen
Selkeä ovien linjaus adaptiivisen
sulkeutumismekanismin ansiosta
Ergonominen käyttää
Itsestään sulkeutuva
Sarana testattu yli miljonalla liikkeellä
Energiansäästö jopa 50%
Sopii sekä uusiin että vanhoihin kalusteisiin
Noudattaa ISO 23953 standardia
Kahvoihin on saatavilla erilaisia
vaihtoehtoja
Kysy lisää myynnistämme
myynti@kylma2000.fi puh.
040 505 0804

COOLING SOLUTIONS

• Double pane doors
• Frameless design
• 75% less weight than double pane
glass door

• 100% Läpinäkyvyys
• Asiakasystävällinen
• Turvallinen

DoubleCOOL
ACRYLIC COOLING SOLUTIONS

www.doublecool.com
DoubleCOOL ovet toimittaa ja asentaa Kylmä 2000 Oy

• Kevyt
• Ei huurru eikä hikoile
normaaliolosuhteissa

Energiansäästöä jopa

50%

• Erittäin kestävä
DoubleCOOL ovet toimittaa ja asentaa Kylmä 2000 Oy

CoolStar Swing
Kehyksetön, automaattisesti sulkeutuva heiluriovi
• Ainutlaatuinen, kaksikerroksinen mutta erittäin kevyt akryyliovi.
• Erinomainen eristävyys, ei huurru. Säästää energiaa jopa 50%.
• Erittäin kestävä ja sulavasti toimiva avausmekanismi. 100% läpinäkyvyys.

Automaattisesti sulkeutuva sarana Testattu
yli miljoonalla sulkeutumisliikkeellä. 170:n
asteen avautumiskulma hyllytystä varten.

Sulkeutumisen hidastin
Takaa erittäin pehmeän sulkeutumisen
CoolStar Swing mallin oviin.

CoolStar Curve
Kaksikerroksinen, kaareva ja kehyksetön liukuovi
• Uusi innovatiivinen ja kevyt liukuovi matalille viistokalusteille.
• Tyylikkäästi pyöristetty lasi seuraa kalusteen muotoa.
• Sulavasti toimiva ja kestävä liukumekanismi takaa parhaan asiakaskokemuksen.

CoolStar Slide
Kehyksetön, kevyt liukuovi kapeille käytäville
• Kekseliäs Plug In kasettimekanismi mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen.
• CoolStar Slide on suunniteltu kaupan toimintaan: liukuovien mekaniikkaan
integroidut toiminnot tekevät hyllyttämisen mahdollisimman helpoksi.
• Ostokokemus on vaivaton ja mukava itsestään sulkeutuvan oven ansiosta.
• Naarmuja kestävä pinnoite vakiona.

Turvallinen
Ovien välissä on 15mm:n rako asiakkaiden
sormien suojaksi.

Koristeellinen grafiikka ulkoreunoissa
Koristeellinen ja tyylikäs yksityiskohta
antaa oville viimeistellyn ilmeen.

Naarmuja kestävä pinnoite vakiona
Curve-malliin kuuluva erikoispinnoite on
paras mahdollinen suoja naarmuja vastaan.

Nopea asennus
Plug in kasettimekanismi on nopea ja
helppo asentaa erilaisiin kalusteisiin.

Kevyesti ilman kehyksiä
Kevyiden ovien mahdollistama kehyksetön
ratkaisu tarjoaa parhaan tuotenäkyvyyden.

Kahvat
Jämäkät mutta kevyet ja tyylikkäät kahvat
pehmeillä saumojen suojarenkailla.

Ergonominen kahvan muotoilu
Kahvan linja seuraa kaarevaa pinnanmuotoa.

SKF laakerit ja ovipyörästö
Uusimman tekniikan avulla avautumis- ja
sulkeutumismekanismit toimivat sulavasti.

Automaattinen sulkeutumismekanismi
Käyttömukavuus on kohdallaan itsestään
pehmeästi sulkeutuvan oven ansiosta.

Kevyt avata
Liukuoville suunniteltu siro, tyylikäs ja
kestävä kahva johon on helppo tarttua! Kevyt
ovi liukuu auki huomaamattoman kevyesti.
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