
V E R T I K A L A  S K J U T P A R T I E R



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 TURVALLISUUTTA 
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







PYSTYSUORA LIUKUVA OSA AVAA UUSIA NÄKYMIÄ

Sähkökäyttöisen pystysuoran liukuvan osan Panora-View tarjoaa uusia mahdollisuuksia huoneille ja sen käyttöpinta-alalle. Muutamassa minuutissa 

julkisivu avautuu ylös. Ravintolassa pystysuora liukuva osa kuumina kesäpäivinä voi tarjota vieraille houkuttelevan ympäristön sekä 

sisällä että ulkona.  Vaihtoehtona on luoda baarialue liukuvan osan yhteyteen, mikä tarjoaa mahdollisuuden lisätä käyttöastetta ja siten 

parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kylmempinä päivinä huone on eristetty alaslasketulla liukuosalla.  

 

Areenoilla Panora-View'ta voidaan käyttää VIP-loungen ja lehdistöalueen rajana. Ottelun tai konsertin aikana liukuva osa  nostetaan 

ylös niin, että  vieraat voivat katsella ottelua/konserttia yhdessä. Lasitettu lehdistöalue pidetään suljettuna, kun tilaa ei käytetä, ja ava-

taan sitten lähetyksen aikana. 

Panora-View’ta on saatavilla kolme mallia, (GUL) LIGHT, (GUM) MEDIUM ja (GUG) GRAND. Kaikkia Panora-View-malleja on saatavana ovi- 

ja ikkunakäyttöön kahdeksalla eri kokoonpanolla ja monilla eri vaihtoehdoilla.  

Lisätietoja Panora- View'sta on osoitteessa www.ergosafe.se



 

 

 

 

 

 

 
Pintakerros
Suurin korkeus

Lämpökatkaistut profiilit 

Sähköstaattinen jauhemaalaus

8 mm karkaistu kirkas lasi, enintään 20 mm lasipakkaus 

Nimellisluokka 4 / todellinen luokka 3 

Suurin leveys

Ei mahdollista

Lasitus 

Pitokytkimen käyttö (pidä painettuna)

Moottorityyppi

Nimellisluokka A7 / todellinen luokka A7

Ohjausjärjestelmä

Nimellisluokka 3 / todellinen luokka 3c

Uw = 2.1Uw-arvo

Ilmatiiveys EN 12207

Vesitiiveys EN 12208

Tuulikuorman kestävyys EN 12210
Karmin enimmäispaino lasilla

3,0 m

4,0 m, vähimmäisleveys 1,2 m

220 V AC 50/60 Hz -käyttömoottori 120 Nm suora käyttö

140 kg 

Panora-View  
(GUL) - LIGHT 
 
. Saatavana ikkunana ja ovena 
. Taloudellinen vaihtoehto. Yksittäinen 
lasi tai eristyslasi. Lämpöeristämätön 
karmi. Ikkunan paksuus jopa 20 mm. 
Suorakäyttöinen 120 mm:n moottori. 
Suurin avautumisalue 12 m². Suurin 
ohjattava karmi 140 kg. Esteettinen 
ulkonäkö. Minimalistiset karmit 125 
mm moottorikotelo

Panora-View (GUL) - LIGHT ikkuna ja ovi 



GUL View on kustannustehokkain PanoraView-järjestelmä. Sopii projekteihin, missä lämmöneristys ei ole etusijalla ja missä kustannukset ovat tärkeä tekijä. 

Karmit  on suunniteltu yksinkertaisille tai eristelasille, enintään 20 mm.



 

 

 

 

 

 

 
Pintakerros

Suurin korkeus

Lämpökatkaistut profiilit 

Sähköstaattinen jauhemaalaus

Kaksinkertainen eristelasi (eri vaihtoehdot). Lasin kokonaispaksuus voi olla jopa 32 mm. 

Nimellisluokka 4 / todellinen luokka 3 

Suurin leveys

Kaikki mallit

Lasitus 

Pitokytkimen käyttö (pidä painettuna)
Moottorityyppi 

Nimellisluokka A7 / todellinen luokka A7

Ohjausjärjestelmä

Nimellisluokka 3 / todellinen luokka 3c

Uw = 1,56 Lämmönsiirtokerroin (Uw) voi olla Uw = 1,56, jos käytetään lasityyppiä Ug 1.1.Uw-arvo
Ilmatiiveys EN 12207

Vesitiiveys EN 12208

Tuulikuorman kestävyys EN 12210 
Karmin enimmäispaino lasilla

4,0 m 

4,0 m, vähimmäisleveys 1,5 m 

220 V AC 50/60 Hz -käyttömoottori 120 Nm hammasvaihteisto

300 kg 

Panora-View (GUM) Medium - ikkuna ja ovi

Panora-View  
(GUM) -MEDIUM  

. Saatavana ikkunana ja ovena 

. Sopii parhaiten ravintola-, asuin- ja 
myymäläprojekteihin Lämpökatkaistut 
profiilit ja karmit Erinomainen lämmö-
neristys, Uw = 1,6. Ikkunan paksuus 
jopa 32 mm. Vaihteisto, 120 mm 
putkimoottori. Suurin avautumisala 
16 m². Suurin ohjattava karmi 300 kg. 
Esteettinen ulkonäkö. Minimalistiset 
karmit



Sopii projekteihin, joissa lämmöneristys on tärkeää. GUG-järjestelmät on valmistettu lämpökatkaistuista profiileista kantavassa järjestelmässä, moottorikote-

lolla ja ikkunankarmeilla, ja niissä on erinomainen eristävyys. Järjestelmä määrittelee uudelleen julkisivujen ja seinien arkkitehtonisen suunnittelun.



 

 

 

 

 

 

 
Pintakerros
Suurin korkeus

Lämpökatkaistut profiilit 

Sähköstaattinen jauhemaalaus

Kaksinkertainen eristelasi (eri vaihtoehdot). Lasin kokonaispaksuus voi olla jopa 32 mm. 

Nimellisluokka 4 / todellinen luokka 3 

Suurin leveys

Kaikki mallit

Lasitus 

Pitokytkimen käyttö (pidä painettuna)
Moottorityyppi 

Nimellisluokka A7 / todellinen luokka A7

Ohjausjärjestelmä

Nimellisluokka 3 / todellinen luokka 3c

Uw = 1,56 Kokonaislämmönsiirtokerroin (Uw) voi olla Uw = 1,56, jos käytetään lasityyppiä Ug 1.1. Uw-arvo
Ilmatiiveys EN 12207
Vesitiiveys EN 12208

Tuulikuorman kestävyys EN 12210
Karmin enimmäispaino lasilla

5,0 m

5,0 m, vähimmäisleveys 2,0 m

220 V AC, 3-vaiheinen, 0,55 kVA moottori, ruuvikäyttö

600 kg 

Panora-View (GUG) GRAND - Ikkuna ja ovi

 Panora-View  
 (GUG) - GRAND
 
. Saatavana ikkunana ja ovena 
. Sopii parhaiten ravintola-, asuin- ja    
myymäläprojekteihin.

  
 Lämpökatkaistut profiilit 
ja karmit 
 . Erinomainen lämmöneristys, Uw = 
1,6. Ikkunan paksuus jopa 32 mm. 3-vai-
heinen 0,55 kVA ruuvikäyttö. Suurin 
avautumisala 25 m². Suurin ohjattava 
karmi 600 kg. Esteettinen ulkonäkö.



 

 

 

 

 

 

Sopii projekteihin, joissa lämmöneristys on tärkeää ja tarvitaan suuri koko. GUG-järjestelmät on valmistettu lämpökatkaistuista profiileista kantavassa 

järjestelmässä, moottorikotelolla ja ikkunankarmeilla, ja niissä on erinomainen eristävyys. Järjestelmä määrittelee uudelleen julkisivujen ja seinien arkkitehto-

nisen suunnittelun. Avaaminen tapahtuu ruuvauskäytöllä, joka on erittäin turvallinen. 
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Pystysuuntaiset liukuosatClickitUp®-lasikaideSähköiset liukuovet


