


OLEMME JOUSTAVIEN LASIRATKAISUJEN TOIMITTAJA 

KIRKKAASTI 
ErgoSafe AB on tulevaisuuteen suuntautunut yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy joustavia lasi- ja alumiinituotteita. Sähköiset liukuovet, 

ClickitUp®-lasikaide ja pystysuorat liukuosat kuuluvat kaikki tuotevalikoimaamme. Yritys on perustettu vuonna 1996, ja sillä on yli 25 vuoden 

kokemus lasien liikuttamisesta lisäarvon luomiseksi asiakkaalle. Sen yhteistyön kautta, jota teemme jatkuvasti yhdessä asiakkaiden ja toimit-

tajien kanssa, luomme uutta tietoa ja innovatiivista voimaa, jota prosessoimme aktiivisesti ja valmistamme parempia tuotteita ja prosesseja.  

Loppukäyttäjä on aina toimintamme keskipiste!

RUOTSALAINEN JA KESTÄVÄ 
Olemme ruotsalainen yritys, jolla on oma tehdas Halmstadissa, jossa kaikki tuotanto- ja kehitystyömme tapahtuu. Tämä takaa, että saat 

korkealaatuisia tuotteita, jotka valmistaa oma hyvin koulutettu henkilökuntamme. Työskentelemme modernisti varustelluissa tiloissa ja kor-

keimman luokan työympäristössä. Täällä tuotamme kestäviä tuotteita täysin kierrätettävistä materiaaleista luonnonvaroja säästävällä tavalla. 

Otamme vastuun ympäristöstä ja ihmisistä.

LAATUA JA TURVALLISUUTTAT
Tulevaisuuteen suuntautuneena yrityksenä laatu ja turvallisuus ovat toimintamme painopisteitä. Meillä on paljon asiakkaita, jotka vaativat 

meiltä paljon toimittajana. Pidämme näitä vaatimuksia itsestäänselvyytenä ja toimimme niiden mukaisesti. Tämän selvittämiseksi tarvitaan 

tuotteiden testejä ja todentamisia. Vaaditut lakisääteiset vaatimukset ja testit riippuvat siitä, mitä tuotteita myydään ja mihin tuotteet asenne-

taan. Kaikki sähköiset liukuovemme on CE-merkitty konedirektiivin mukaisesti. Suoritamme tuote- ja elinkaaritestit omilla testauslaitteillam-

me. Kolmannen osapuolen vahvistuksia varten teemme yhteistyötä akkreditoitujen testauslaitosten, kuten RISE:n, kanssa.

Lisätietoja meistä ja tuotteistamme löytyy osoitteesta ergosafe.se





ERITYINEN ON  MEIDÄN NORMAALIMME. 

Valmistamme ja toimitamme sähköisiä liukuovia vastaanottoihin, viranomaisille, kunnille ja ravintoloihin Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. 

Vuosien varrella olemme valmistaneet erilaisia räätälöityjä ratkaisuja, ja nykyisin meillä on tuotevalikoima, joka sisältää seitsemän sähkökäyt-

töistä liukuovimallia, joissa kukin malli on räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin. Lähtökohdat ovat H80, H80RG, H100, V80, V80RG ja V100. Malli-

tunnuksen ensimmäinen kirjain tarkoittaa sitä, toimiiko ovi vaaka- (H) vai pystysuunnassa (V) avattaessa. Seitsemäs mallimme on DT-ovi, joka 

on kehitetty erityisesti kaikille autolla kulkeville asiakkaille.

Jos haluat parantaa henkilöstön työympäristöä, olet oikeassa paikassa.  Liukuovemme auttavat päivittäin tuhansia ihmisiä saamaan yksinker-

taisemman ja turvallisemman työympäristön. Sähköinen liukuovi vähentää selkään ja hartioihin kohdistuvan kulumisen riskiä.  Meillä on yli 

25 vuoden kokemus oikean tyyppisten liukuovien löytämisestä jokaiselle työpaikalle. Sillä ole väliä, onko kyse työvaiheiden tehostamisesta, 

henkilöstön ja tuotteiden suojaamisesta tai paremman työilmapiirin luomisesta ilman ovista ja ikkunoista tulevaa vetoa ja melua. Tunnemme 

liukuovet. 

Vuoden 1996 alusta lähtien meillä on ollut etuoikeus työskennellä ehdottomasti suurimpien toimijoiden kanssa, jotta voimme kehittää täydel-

lisesti soveltuvan tuotteen juuri heidän liiketoimintaansa.  Teemme säännöllistä yhteistyötä arkkitehtien ja asiakkaiden kanssa, jotta julkisen 

sektorin vastaanottoympäristö olisi mahdollisimman turvallinen ja hyvä. Teemme tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, mikä tarjoaa meil-

le mahdollisuuden luoda paikan päällä rakennettavia asennuksia. Tarjoamme kaikille suurille pikaruokaketjuille parhaan drive-through-oven,  

jotta ne voivat palvella kaikkia autolla liikkuvia asiakkaitaan nopeasti ja turvallisesti. Toimitimme Ruotsin ensimmäisen sähköisen liukuoven 

McDonald’sin ravintolaan Kungens Kurvaan ja nykyisin toimitamme kaikki heidän ovensa Skandinavian markkinoille. Liukuovemme ovat 

tietenkin saatavilla myös manuaalisina versioina.  Kaikki sähköiset liukuovemme on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Lue lisää erilaisista liukuovistamme osoitteesta ergosafe.se





Sähköinen liukuovi  H80 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen. Erikoislasi jopa 8 mm.

Vaakasuoraan liikkuva liukuovi yläripustuksella. Ovi rullaa kuulalaakeroiduilla pyörillä yläprofiilissa. Ovi on valmistettu 
sisäkäyttöön tarkoitetussa profiilijärjestelmässämme H80.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/sulje-
taan ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu 
jarrutuksella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökah-
valla ja avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.
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Sähköinen liukuovi  H80RG 

Materiaalit
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Sähköinen liukuovi

Pintakäsittely

Turvallisuus

Manuaalinen liukuovi

Lisävaruste 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen.

Vaakasuoraan liikkuva liukuovi yläripustuksella. Ovi rullaa kuulalaakeroiduilla pyörillä yläprofiilissa. Ovi on valmistettu 
sisäkäyttöön tarkoitetussa H80RG-profiilijärjestelmässämme.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan 
ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarru-
tuksella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla 
ja avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.





Sähköinen liukuovi  H100 
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Lisävaruste 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona karkaistu eristyslasi D4-12, henkilöturvallinen. Maksimipaksuus 24 mm.

Vaakasuoraan liikkuva liukuovi yläripustuksella. Ovi rullaa kuulalaakeroiduilla pyörillä yläprofiilissa. Ovi on valmistettu profiilijärjestelmäs-
sämme H100, joka on tarkoitettu ulko- ja sisäkäyttöön. Kun se asetetaan ilmastorajalle, jossa on rankkasateiden vaara, ovi on 
suojattava katoksella tai katon ulkonemalla veden tunkeutumisen välttämiseksi.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan 
ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarrutuk-
sella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja 
avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.





Sähköinen liukuovi  H100DT

Materiaalit

Lasi

Rakenne

Vakiotoiminnot

Sähköinen liukuovi

Pintakäsittely

Turvallisuus

Manuaalinen liukuovi

Lisävaruste 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona karkaistu eristyslasi D4-12, henkilöturvallinen. Maksimipaksuus 24 mm.

Vaakasuoraan liikkuva liukuovi yläripustuksella. Ovi rullaa kuulalaakeroiduilla pyörillä yläprofiilissa. Ovi on valmistettu profiilijärjestel-
mässämme H100, joka on tarkoitettu ulko- ja sisäkäyttöön. Ilmastorajalle sijoitettaessa on olemassa kaatosateen vaara, ovi täytyy suojata 
katoksella veden sisään pääsemisen estämiseksi.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan 
ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarrutuk-
sella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja 
avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa avain- tai sähkölukolla sekä sähkölämmitteisellä ruostumattomalla pohjalevyllä 
ja kylmäilmapuhaltimella ja siihen liittyvällä ohjauksella. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.



 

 

 

 

 



Sähköinen liukuovi  V80 
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Lisävaruste 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen. Erikoislasi jopa 8 mm.

Pystysuora liukuovi vastapainolla. Ovea ohjataan sivuprofiilissa olevilla kuulalaakeripyörillä. Ovi on valmistettu 
V80-profiilijärjestelmässämme, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan 
ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarrutuk-
sella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja 
avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.





Sähköinen liukuovi V80RG 

Materiaalit
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Pintakäsittely
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Manuaalinen liukuovi

Lisävaruste 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen.

Pystysuora liukuovi vastapainolla. Ovea ohjataan sivuprofiilissa olevilla kuulalaakeripyörillä. Ovi on valmistettu profiilijär-
jestelmässämme V80RG, joka on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan 
ohjauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarru-
tuksella äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja 
avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.



 



Sähköinen liukuovi  V100 

Materiaalit
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Sähköinen liukuovi

Pintakäsittely

Turvallisuus

Manuaalinen liukuovi

Lisävaruste 

Puristettu alumiiniprofiili.

Vakiona 6 mm:n lamellilasi, henkilöturvallinen. Erikoislasi jopa 8 mm.

Pystysuora liukuovi vastapainolla. Ovea ohjataan sivupro� ilissa olevilla kuulalaakeripyörillä. Ovi on valmistettu pro� ilijärjestelmässämme V100. Kun 
se asetetaan ilmastorajalle, jossa on rankkasateiden riski, ovi on suojattava katoksella tai katon ulkonemalla veden tunkeutumisen välttämiseksi.

Ovi on vakiona varustettu 24 voltin tasavirtamoottorilla, johon liittyy ohjauselektroniikka ja ohjelmisto. Ovi avataan/suljetaan oh-
jauspainikkeella. Virtalähde oveen muuntajalla, joka on kytketty 240 V:n pistorasiaan.  

Ovessa on sisäänrakennettu puristumissuoja. Kun ovi on suljetussa asennossa, sitä ei voi avata käsin. Ovi on varustettu jarrutuksel-
la äärimmäisissä asennoissa tasaisen liikkeen takaamiseksi ja moottorin käyttöiän pidentämiseksi.  

Manuaalisen liukuoven tapauksessa käyttöyksikkö irrotetaan. Manuaalinen liukuovi toimitetaan vakiona käyttökahvalla ja 
avainlukolla.

Sähköinen liukuovi on CE-merkitty konedirektiivin ja EMC-direktiivin mukaisesti.

Luonnonanodisoitu alumiini vakiona. Voidaan maalata tai anodisoida muilla väreillä

Sähköinen liukuovi voidaan toimittaa myös avain- tai sähkölukolla. Liukuovia varten voidaan toimittaa kiinteitä lasiosia.
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