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VI ÄR LEVERANTÖREN AV FLEXIBLA GLASLÖSNINGAR 

GLASKLART 
ErgoSafe AB är ett framåtsträvande företag som utvecklar, tillverkar och säljer flexibla produkter i glas och aluminium. Eldrivna skjutluckor,  

ClickitUp® glasräcke samt vertikala skjutpartier ingår alla i vårt produktsortiment. Företaget bildades 1996 och har mer än 25 års erfarenhet 

av att sätta glas i rörelse för att skapa mervärden för kunden. Genom de samarbeten vi kontinuerligt gör tillsammans med våra kunder 

och leverantörer skapar vi ny kunskap och innovationskraft som vi aktivt bearbetar för att omvandla till bättre produkter och processer.  

Att alltid ha slutanvändaren i fokus är glasklart för oss!

SVENSKT & HÅLLBART 
Vi är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad där all vår tillverkning och utveckling sker. Detta garanterar att du får produkter av högsta 

kvalitet som är tillverkat av vår egen välutbildade personal. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och med en arbetsmiljö av högsta klass. 

Här producerar vi hållbara produkter i fullt återvinningsbara material med hänsyn tagen till våra naturresurser. Vi tar ansvar för miljön och 

människan.

KVALITET & SÄKERHET 
Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus hos oss. Vi har flertalet kunder som ställer höga krav på oss som 

leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara detta krävs tester och verifieringar av produkterna. 

Vilka lagkrav och tester som krävs beror på vilka produkter som säljs och var produkterna monteras. Alla våra eldrivna skjutluckor är CE-märka 

i enlighet med Maskindirektivet. Vi genomför produkt och livscykeltester med egen testutrustning. Vid tredjepartsverifieringar samarbetar vi 

med ackrediterade testinstitut som tex RISE.

För mer information om oss och våra produkter välkommen in på ergosafe.se







VERTIKALT SKJUTPARTI ÖPPNAR UPP FÖR NYA UTSIKTER

Med det eldrivna vertikalgående skjutpartiet Panora-View skapas nya möjligheter för en lokal och dess yta. På några minuter öppnas fasaden 

upp. För restaurangen kan det vertikala skjutpartiet vid varma sommardagar erbjuda gästen en attraktiv miljö, likväl inne som ute. Ett 

alternativ är att skapa ett barhäng i anslutning till skjutpartiet, som ger möjlighet till ökad beläggning och därmed förutsättningen för fler 

nöjda gäster. Under kallare dagar isoleras lokalen av det nersänkta skjutpartiet.  

 

På arenor kan Panora-View användas som avgränsning till VIP-lounge eller som inglasning av pressbås. Under matchen eller konserten 

höjs skjutpartiet så att gästerna skall kunna se matchen/konserten tillsammans. Det inglasade pressbåset hålls stängt när utrymmet inte 

används för att sedan öppnas upp vid sändning. 

Panora-View finns i tre olika modeller, (GUL) LIGHT, (GUM) MEDIUM och (GUG) GRAND. Alla Panora-View modellerna finns för dörr- och 

fönsterdrift med 8 olika konfigurationer och många alternativ.  

För mer info om Panora-View gå in på www.ergosafe.se



 

 

 

 

 

 

 
Ytskikt
Maxhöjd

Termiskt brutna profiler 

Elektrostatisk pulverlackering

Standard 8 mm härdat klarglas, upptill 20 mm glaspaket 

Nominell klass 4 / Verklig klass 3 

Maxbredd

Ej möjligt

Glasning 

Hålldonsmanövrering (tryck och håll)

Motortyp 

Nominell klass A7 / Verklig klass A7

Styrsystem

Nominell klass 3 / Verklig klass 3c

Uw = 2.1Uw värde

Lufttäthet EN 12207

Vattentäthet EN 12208

Motstånd mot vindlast EN 12210
Max karmvikt med glas

3.0 m

4.0 m, minsta bredd 1.2 m

220 V AC 50/60 Hz rörmotor 120 Nm direktdrift

140kg 

Panora-View  
(GUL) - LIGHT 
 
. Finns som fönster och dörr 
. Ekonomiskt alternativ 
. Enkelglas eller isolerglas 
. Ej värmeisolerad karm 
. Rutans tjocklek upp till 20 mm 
. Direktdriven 120 mm rörmotor 
. Största öppningsarea 12 m² 
. Största manövrerbara karm 140 kg 
. Estetiskt utseende 
. Minimalistiska karmar 125 mm 
motorbox

Panora-View (GUL) - LIGHT fönster och dörr 



GUL View är vårt mest kostnadseffektiva PanoraView-system. Idealisk till projekt där värmeisolering inte är prioritet och där kostnaden är en viktig faktor. 

Karmarna är utformade för enkelglas eller isolerrutor upp till 20 mm. 



 

 

 

 

 

 

 
Ytskikt

Maxhöjd

Termiskt brutna profiler 

Elektrostatisk pulverlackering

Tvåglas isolerruta (olika alternativ). Den totala glastjockleken kan vara upp till 32 mm. 

Nominell klass 4 / Verklig klass 3 

Maxbredd

Alla modeller

Glasning 

Hålldonsmanövrering (tryck och håll)
Motortyp 

Nominell klass A7 / Verklig klass A7

Styrsystem

Nominell klass 3 / Verklig klass 3c

Uw = 1.56. Den totala värmegenomgångskoefficienten (Uw) kan bli Uw = 1.56 om glas typ Ug 1.1 används.Uw värde
Lufttäthet EN 12207

Vattentäthet EN 12208

Motstånd mot vindlast EN 12210 
Max karmvikt med glas

4.0 m 

4.0 m, minsta bredd 1.5 m 

220 V AC 50/60 Hz rörmotor 120 Nm kuggväxeldrift

300kg 

Panora-View (GUM) Medium - Fönster och dörr

Panora-View  
(GUM) -MEDIUM  

. Finns som fönster och dörr 

. Bäst till restaurang-, bostads- och 
butiksprojekt  
. Termiskt brutna profiler och karmar  
. Utmärkt värmeisolering, Uw = 1,6  
. Rutans tjocklek upp till 32 mm 
. Kugghjulsdrivning, 120 mm rörmotor  
. Största öppningsarea 16 m² 
. Största manövrerbara karm 300 kg  
. Estetiskt utseende 
. Minimalistiska karmar



Idealisk till projekt där värmeisoleringen är viktig. GUM-systemen tillverkas med termiskt brutna profiler i bärande system, motorbox och fönsterkarmar och 

har en utmärkt isolering. Systemet ger en ny definition av fasaders och väggars arkitektoniska utformning.



 

 

 

 

 

 

 
Ytskikt
Maxhöjd

Termiskt brutna profiler 

Elektrostatisk pulverlackering

Tvåglas isolerruta (olika alternativ). Den totala glastjockleken kan vara upp till 32 mm. 

Nominell klass 4 / Verklig klass 3 

Maxbredd

Alla modeller

Glasning 

Hålldonsmanövrering (tryck och håll)
Motortyp 

Nominell klass A7 / Verklig klass A7

Styrsystem

Nominell klass 3 / Verklig klass 3c

Uw = 1.56 Den totala värmegenomgångskoefficienten (Uw) kan bli Uw = 1.56 om glas typ Ug 1.1 används. Uw värde
Lufttäthet EN 12207
Vattentäthet EN 12208

Motstånd mot vindlast EN 12210
Max karmvikt med glas

5.0 m

5.0 m, minsta bredd 2.0 m

220 V AC, 3-fas, 0.55 kVA motor, skruvdrift

600 kg 

Panora-View (GUG) GRAND - Fönster och dörr

 Panora-View  
 (GUG) - GRAND
 
. Finns som fönster och dörr 
. Bäst till restaurang-, bostads- och    
butiksprojekt
. Termiskt brutna profiler och karmar 
. Utmärkt värmeisolering, Uw = 1,6 
. Rutans tjocklek upp till 32mm 
. 3-fas 0.55 kVA skruvdrift 
. Största öppningsarea 25 m² 
. Största manövrerbara karm 600 kg 
. Estetiskt utseende



 

 

 

 

 

 

Idealisk till projekt där värmeisoleringen är viktig och stora dimensioner krävs. GUG-systemen tillverkas med termiskt brutna profiler i bärande system,  

motorbox och fönsterkarmar och har en utmärkt isolering. Systemet ger en ny definition av fasaders och väggars arkitektoniska utformning. Öppning sker 

med skruvdrift som ger en hög grad av säkerhet. 
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Vertikala SkjutpartierClickitUp®GlasräckeEldrivna Skjutluckor


