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VI ER LEVERANDØREN AV FLEKSIBLE GLASSLØSNINGER 

GLASSKLART 
ErgoSafe AB er en fremadstormende bedrift som utvikler, produserer og selger fleksible produkter av glass og aluminium. El-drevne sky-

vedører, ClickitUp® glassrekkverk og vertikale skyvepartier inngår alle i vårt produktsortiment. Virksomheten ble stiftet i 1996 og har mer 

enn 25 års erfaring av å sette glass i bevegelse for å skape merverdi for kunden. Gjennom samarbeidet vi kontinuerlig gjør sammen med 

våre kunder og leverandører skaper vi ny kunnskap og innovasjonskraft som vi aktivt bearbeider for å skape bedre produkter og prosesser.  

Det er glassklart for oss at vi alltid skal ha sluttbrukeren i fokus!

SVENSK OG HOLDBART 
Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad der all vår produksjon og utvikling skjer. Dette garanterer at du får produkter av høyeste 

kvalitet som er produsert av vårt eget godt utdannede personale. Vi arbeider i moderne utstyrte lokaler og med et arbeidsmiljø av høyeste 

klasse. Her produserer vi holdbare produkter i fullt resirkulerbart materiale der vi tar hensyn til våre naturressurser. Vi tar ansvar for miljøet og 

menneskene.

KVALITET  OG SIKKERHET 
Som en fremadstormende bedrift er kvalitet og sikkerhet stadig i fokus hos oss. De fleste kundene våre stiller høye krav til oss som leverandør. 

Krav som vi anser som en selvfølge å forholde oss til og leve opp til. For å klare dette, kreves tester og verifiseringer av produktene. Hvilke 

lovkrav og tester som kreves, beror på hvilke produkter som selges og hvor produktene monteres. Alle våre elektriske skyvedører er CE-merket 

i henhold til maskindirektivet. Vi gjennomfører produkt- og livssyklustester med eget testutstyr. Ved tredjepartsverifiseringer samarbeider vi 

med akkrediterte testinstitutter som f.eks. RISE.

For mer informasjon om oss og våre produkter, velkommen til ergosafe.se







VERTIKALT SKYVEDØRSPARTI ÅPNER OPP FOR NYE UTSIKTER.

Med det elektriske, vertikaltgående skyvedørspartiet Panora-View skapes nye muligheter for et lokale og dets eksteriør. På noen minutter åpnes 

opp fasaden . For restauranten kan det vertikale skyvedørspartiet en varm sommerdag tilby gjester et attraktivt miljø, både ute og 

inne. Et alternativ er å lage en bar i tilknytning til skyvedørspartiet, som gir mulighet for økt belegg og dermed forutsetningen for flere 

fornøyde gjester. På kaldere dager isoleres lokalene av det nedsenkede skyvedørspartiet.  

 

På stadioner kan Panora-View brukes som avgrensning til VIP-lounge eller som innglassing av pressebås. Under matchen eller konser-

ten heves skyvedørspartiet slik at gjestene skal kunne se matchen/konserten sammen. Den innglassede pressebåsen holdes lukket når 

arealet ikke brukes, for så å åpnes opp igjen ved sending. 

Panora-View finnes i tre forskjellige modeller, (GUL) LIGHT, (GUM) MEDIUM og (GUG) GRAND. Alle Panora-View-modellene finnes for 

dør- og vindusdrift med 8 forskjellige konfigurasjoner og mange alternativer.  

For mer info om Panora-View, gå til www.ergosafe.se



 

 

 

 

 

 

 
Ytterlag
Maks.-høyde

Termisk brutte profiler 

Elektrostatisk pulverlakkering

Standard 8 mm herdet klarglass, opptil 20 mm glasspakke 

Nominell klasse 4 / Virkelig klasse 3 

Maks.-bredde

Ikke mulig

Innglassing 

Manøvreringsbrytere (trykk og hold)

Motortype 

Nominell klasse A7 / Virkelig klasse A7

Kontrollsystem

Nominell klasse 3 / Virkelig klasse 3c

Uw = 2.1Uw-verdi

Lufttetthet EN 12207

Vanntetthet EN 12208

Motstand mot vindlast EN 12210
Maks. karmvekt med glass

3,0 m

4,0m, minste bredde 1,2m

220 V AC 50/60 Hz rørmotor 120 Nm direkte drift

140kg 

Panora-View  
(GUL) - LIGHT 
 
. Finnes som vindu og dør 
. Økonomisk alternativ Enkeltglass 
og isolerglass. Ikke varmeisolert 
karm. Rutens tykkelse opptil 20 mm. 
Direkte drevet 120 mm rørmotor. 
Største åpningsareale 12 m² Største 
manøvrerbare karm 140 kg Estetisk 
utseende Minimalistiske karmer 125 
mm motorkasse

Panora-View (GUL) - LIGHT vindu og dør 



GUL View er vårt mest kostnadseffektive PanoraView-system. Ideelt til prosjekter der varmeisolering ikke er prioritet og der kostnaden er en viktig faktor. 

Karmene er utformet for enkeltglass eller isolerruter opptil 20 mm. 



 

 

 

 

 

 

 
Ytterlag

Maks.-høyde

Termisk brutte profiler 

Elektrostatisk pulverlakkering

Dobbeltglass isolerrute (ulike alternativer). Den totale glasstykkelsen kan være opptil 32 mm.

Nominell klasse 4 / Virkelig klasse 3 

Maks.-bredde

Alle modeller

Innglassing 

Manøvreringsbrytere (trykk og hold)
Motortype 

Nominell klasse A7 / Virkelig klasse A7

Kontrollsystem

Nominell klasse 3 / Virkelig klasse 3c

Uw = 1,56. Den totale varmegjennomgangskoeffisienten (Uw) kan bli Uw = 1,56 dersom glasstype Ug 1,1 benyttes.Uw-verdi
Lufttetthet EN 12207

Vanntetthet EN 12208

Motstand mot vindlast EN 12210 
Maks. karmvekt med glass

4,0 m 

4,0m, minste bredde 1,5m 

220 V AC 50/60 Hz rørmotor 120 Nm girdrift

300kg 

Panora-View (GUM) Medium - Vindu og dør

Panora-View  
(GUM) -MEDIUM  

. Finnes som vindu og dør 

. Best til restaurant-, bolig- og butikk-
prosjekt  
 Termisk brutte profiler og karmer 
Utmerket varmeisolering, Uw = 1,6 
Rutens tykkelse opptil 32 mm. Tann-
hjuldrift, 120 mm rørmotor Største 
åpningsareale 16 m² Største manøv-
rerbare karm 300 kg Estetisk utseende 
Minimalistiske karmer



Uw = 1,56. Den totale varmegjennomgangskoeffi  sienten (Uw) kan bli Uw = 1,56 dersom glasstype Ug 1,1 benyttes.

Ideelt til prosjekter der varmeisolering er viktig. GUM-systemet produseres med termisk brutte profiler i bærende systemer, motorkasse og vinduskarmer og 

har en utmerket isolering. Systemet gir en ny definisjon av fasaders og veggers arkitektoniske utforming.



 

 

 

 

 

 

 
Ytterlag
Maks.-høyde

Termisk brutte profiler 

Elektrostatisk pulverlakkering

Dobbeltglass isolerrute (ulike alternativer). Den totale glasstykkelsen kan være opptil 32 mm.

Nominell klasse 4 / Virkelig klasse 3 

Maks.-bredde

Alle modeller

Innglassing 

Manøvreringsbrytere (trykk og hold)
Motortype 

Nominell klasse A7 / Virkelig klasse A7

Kontrollsystem

Nominell klasse 3 / Virkelig klasse 3c

Uw = 1,56 Den totale varmegjennomgangskoeffisienten (Uw) kan bli Uw = 1,56 dersom glasstype Ug 1,1 benyttes. Uw-verdi
Lufttetthet EN 12207
Vanntetthet EN 12208

Motstand mot vindlast EN 12210
Maks. karmvekt med glass

5,0 m

5.0 m, minste bredde 2,0 m

220 V AC, 3-faset, 0,55 kVA-motor, skruedrift

600 kg 

Panora-View (GUG) GRAND - Vindu og dør

 Panora-View  
 (GUG) - GRAND
 
. Finnes som vindu og dør 
. Best til restaurant-, bolig- og  
    butikkprosjekt
. Termisk brutte profiler og karmer. Ut-
merket varmeisolering, Uw = 1,6 Rutens 
tykkelse opptil 32mm 3-faset 0,55 kVA 
skruedrift Største åpningsareale 25 
m² Største manøvrerbare karm 600 kg 
Estetiskt utseende



 

 

 

 

 

 

Ideelt til prosjekter der varmeisolering er viktig og store dimensjoner kreves. GUM-systemet produseres med termisk brutte profiler i bærende systemer, 

motorkasse og vinduskarmer og har en utmerket isolering. Systemet gir en ny definisjon av fasaders og veggers arkitektoniske utforming. Åpning skjer 

med skruer, som gir en høy grad av sikkerhet. 
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Vertikale skyvedørspartierClickitUp®glassrekkverkElektriske luker


