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VI LEVERER FLEKSIBLE GLASLØSNINGER 

GLASKLART 
ErgoSafe AB er en ambitiøs virksomhed, der udvikler, producerer og sælger fleksible produkter i glas og aluminium. Vores produktsorti-

ment omfatter både elektriske skydeluger, ClickitUp® glasgelændere samt vertikale skydepartier. Virksomheden blev grundlagt i 1996 

og har mere end 25 års erfaring med at sætte glas i bevægelse og skabe merværdi for kunden. Gennem løbende samarbejde med vo-

res kunder og leverandører skaber vi ny viden og styrker vores innovationskraft, hvilket resulterer i bedre produkter og processer.  

Det er en selvfølge for os altid at have fokus på slutbrugeren!

SVENSK & BÆREDYGTIGT 
Vi er en svensk virksomhed med egen fabrik i Halmstad, hvor al vores produktion og udvikling foregår. Det er din garanti for, at du får produk-

ter af højeste kvalitet, der er fremstillet af vores egne veluddannede medarbejdere. Vi arbejder i lokaler med moderne udstyr og et fantastisk 

arbejdsmiljø. Her producerer vi bæredygtige produkter i fuldt genanvendelige materialer under hensyntagen til vores naturressourcer. Vi 

tager ansvar for miljø og mennesker.

KVALITET & SIKKERHED 
Som en ambitiøs virksomhed har vi altid fokus på kvalitet og sikkerhed. Vi har mange kunder, der stiller høje krav til os som leverandør. Krav, 

som det er naturligt for os at forholde os til og leve op til. For at kunne gøre dette skal vores produkter testes og verificeres. De juridiske 

krav og test, der kræves, afhænger af, hvilke produkter der sælges, og hvor produkterne skal installeres. Alle vores elektriske skydeluger er 

CE-mærket i overensstemmelse med maskindirektivet. Vi udfører produkt- og livscyklustests med vores eget testudstyr. I forbindelse med 

verificeringer fra tredjeparter samarbejder vi med akkrediterede testinstitutter som f.eks. RISE.

Hvis du vil vide mere om os og vores produkter, kan du besøge ergosafe.se







VERTIKALT SKYDEPARTI ÅBNER OP FOR UDSIGTEN

Med det elektriske vertikale skydeparti, Panora-View, skabes nye muligheder for et lokale og dets ydre. På få minutter åbnes facaden op. På var-

me sommerdage kan det vertikale skydeparti give restaurantens gæster et attraktivt miljø, både indendørs og udendørs. Alternativt 

kan man skabe en bar i forbindelse med skydepartiet, hvilket giver mulighed for øget belægning og dermed forudsætningen for flere 

tilfredse gæster. På koldere dage isoleres lokalet af det sænkede skydeparti.  

 

På stadioner kan Panora-View bruges som afgrænsning af VIP-lounge eller som glasindramning af pressebokse. Under kampen eller 

koncerten hæves skydepartiet, så gæsterne kan se kampen/koncerten sammen. De glasindrammede pressebokse holdes lukket, når 

lokalet ikke er i brug, og åbnes derefter under transmission. 

Panora-View fås i tre forskellige modeller, (GUL) LIGHT, (GUM) MEDIUM og (GUG) GRAND. Alle Panora-View-modeller fås til dør- og 

vinduesfunktion med 8 forskellige konfigurationer og mange valgmuligheder.  

For yderligere information om Panora-View gå til www.ergosafe.se



 

 

 

 

 

 

 
Overfladehandling
Maks. højde

Termisk brudte profiler 

Elektrostatisk pulverlakering

Standard 8 mm hærdet klart glas, op til 20 mm termorude 

Nominel klasse 4/Faktisk klasse 3 

Maks. bredde

ikke muligt

Glas 

Betjenes ved at trykke på en knap og holde den inde

Motortype 

Nominel klasse A7/Faktisk klasse A7

Styresystem

Nominel klasse 3/Faktisk klasse 3c

Uw = 2,1Uw-værdi

Lufttæthed EN 12207

Vandtæthed EN 12208

Modstand mod vindlast EN 12210
Maks. rammevægt med glas

3,0 m

4,0 m, min. bredde 1,2 m

220 V AC 50/60 Hz rørmotor 120 Nm, direkte drev

140 kg 

Panora-View  
(GUL) - LIGHT 
 
. Fås som vindue og dør 
. Prisvenligt alternativ. Enkeltglas eller 
termoglas. Ramme uden varmeisole-
ring. Vinduets tykkelse, op til 20 mm. 
120 mm rørmotor med direkte drev. 
Største åbningsareal 12 m². Største 
manøvrerbare ramme 140 kg. Æste-
tisk design. Minimalistiske rammer, 
125 mm motorboks

Panora-View (GUL) - LIGHT vindue og dør 



GUL View er vores mest omkostningseffektive PanoraView-system. Perfekt til projekter, hvor varmeisolering ikke er en prioritet, og hvor prisen er en vigtig 

faktor. Rammerne er designet til enkeltglas eller termoglas på op til 20 mm. 



 

 

 

 

 

 

 
Overfladehandling

Maks. højde

Termisk brudte profiler 

Elektrostatisk pulverlakering

2-lags termorude (forskellige valgmuligheder). Den samlede glastykkelse kan være på op til 32 mm. 

Nominel klasse 4/Faktisk klasse 3 

Maks. bredde

Alle modeller

Glas 

Betjenes ved at trykke på en knap og holde den inde
Motortype 

Nominel klasse A7/Faktisk klasse A7

Styresystem

Nominel klasse 3/Faktisk klasse 3c

Uw = 1,56 Den samlede varmetransmissionskoefficient (Uw) kan blive Uw = 1,56, hvis glastype Ug 1.1 anvendesUw-værdi
Lufttæthed EN 12207

Vandtæthed EN 12208

Modstand mod vindlast EN 12210 
Maks. rammevægt med glas

4,0 m 

4,0 m, min. bredde 1,5 m 

220 V AC 50/60 Hz rørmotor 120 Nm geardrev

300 kg 

Panora-View (GUM) Medium - vindue og dør

Panora-View  
(GUM) -MEDIUM  

. Fås som vindue og dør 

. Bedst egnet til restaurant-, bolig- og 
butiksprojekter Termisk brudte profiler 
og rammer Fremragende varmeisole-
ring, Uw = 1,6. Rudens tykkelse, op til 
32 mm. Tandhjulsdrev, 120 mm rørmo-
tor. Største åbningsareal 16 m². Største 
manøvrerbare ramme 300 kg. Æstetisk 
design. Minimalistiske rammer



Uw = 1,56 Den samlede varmetransmissionskoeffi  cient (Uw) kan blive Uw = 1,56, hvis glastype Ug 1.1 anvendes

Perfekt til projekter, hvor varmeisolering er vigtig. GUM-systemerne er fremstillet med termisk brudte profiler i det bærende system, motorboks og vindues-

rammer og har en fremragende isoleringsevne. Systemet nydefinerer facader og vægges arkitektoniske udformning.



 

 

 

 

 

 

 
Overfladehandling

Maks. højde

Termisk brudte profiler 

Elektrostatisk pulverlakering

2-lags termorude (forskellige valgmuligheder). Den samlede glastykkelse kan være på op til 32 mm. 

Nominel klasse 4/Faktisk klasse 3 

Maks. bredde

Alle modeller

Glas 

Betjenes ved at trykke på en knap og holde den inde
Motortype 

Nominel klasse A7/Faktisk klasse A7

Styresystem

Nominel klasse 3/Faktisk klasse 3c

Uw = 1,56 Den samlede varmetransmissionskoefficient (Uw) kan blive Uw = 1,56, hvis glastype Ug 1.1 anvendesUw-værdi
Lufttæthed EN 12207

Vandtæthed EN 12208

Modstand mod vindlast EN 12210 
Maks. rammevægt med glas

4,0 m 

4,0 m, min. bredde 1,5 m 

220 V AC 50/60 Hz rørmotor 120 Nm geardrev

300 kg 

Panora-View (GUM) Medium - vindue og dør

Panora-View  
(GUM) -MEDIUM  

. Fås som vindue og dør 

. Bedst egnet til restaurant-, bolig- og 
butiksprojekter Termisk brudte profiler 
og rammer Fremragende varmeisole-
ring, Uw = 1,6. Rudens tykkelse, op til 
32 mm. Tandhjulsdrev, 120 mm rørmo-
tor. Største åbningsareal 16 m². Største 
manøvrerbare ramme 300 kg. Æstetisk 
design. Minimalistiske rammer



 

 

 

 

 

 

Uw = 1,56 Den samlede varmetransmissionskoefficient (Uw) kan blive Uw = 1,56, hvis glastype Ug 1.1 anvendes

Perfekt til projekter, hvor varmeisolering er vigtig. GUM-systemerne er fremstillet med termisk brudte profiler i det bærende system, motorboks og vindues-

rammer og har en fremragende isoleringsevne. Systemet nydefinerer facader og vægges arkitektoniske udformning.
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Vertikale skydepartierClickitUp®GlasgelænderElektriske skydeluger


