
   W 100% gazoszczelne dzięki pompowanej 
uszczelce.

   Nawet po latach i przy nierównościach 
posadzki i ścian są nadal w 100% szczelne

   Uszczelka nie wymaga wazeliny ani kitu.
   Otwieranie i szczelne zamykanie trwa 

sekundy.
   Gładki płat drzwiowy.

   Konstrukcja płata drzwiowego i ościeżnicy 
całkowicie eliminuje mostki cieplne.

   Lekkie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
poliestru (dostępne w różnych kolorach).

   Dostępne w pakiecie do montażu.
   Różne wersje: poziome, pionowe i 

 rozwierane.
   35 lat doświadczenia na całym świecie.

DRZWI I OKNA GAZOSZCZELNE



Przechowywanie owoców w warunkach ULO/KA zyskało popu-
larność na początku lat 80-tych i wywołało zapotrzebowanie na 
drzwi gazoszczelne. W związku z tym firma Salco zaprojektowała 
gazoszczelne drzwi chłodnicze, wykorzystujące wyjątkowy, 
opatentowany pompowany system uszczelniania.

ULO (Ultra Low Oxygen) oznacza bardzo niskie stężenie tlenu, a 
KA kontrolowaną atmosferę. Ta metoda przechowywania polega 
na tym, że w gazoszczelnej komorze tworzy się atmosferę o 
bardzo niskim stężeniu tlenu (niekiedy poniżej 1%), podwyższo-
nym stężeniu CO2 i dostosowanej do produktu temperaturze 
i wilgotności powietrza. Dzięki temu hamuje się dojrzewanie, 
co wydłuża okres przechowywania. Kontrolowana atmosfera 
znajduje zastosowanie między innymi przy:

   długoterminowym przechowywaniu owoców,
   przechowywaniu warzyw (kapusty) i cebulek kwiatowych,
   zwalczaniu insektów w kakao, ryżu, tytoniu, w archiwach i 

przy konserwacji w muzeach,
   zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Różne wersje naszych drzwi stosowane są również do uszczel-
niania tuneli służących do produkcji biogazu. Produkty są prze-
chowywane lub przygotowywane w pomieszczeniach gazosz-
czelnych, w których decydujące znaczenie mają właśnie drzwi.

Światowy lider produkcji drzwi gazoszczelnych 
W ciągu 35 lat firma Salco zdobyła renomę w różnych sektorach 
w kraju i za granicą, przy czym naszym najważniejszym rynkiem 
eksportowym jest sektor przetwórstwa owoców. Posiadamy na 
całym świecie sieć dystrybutorów. Należą do niej wyspecjalizo-
wane, znające lokalny rynek firmy, dysponujące własną organi-
zacją zajmującą się sprzedażą, montażem i serwisem.

Dlaczego drzwi gazoszczelne Salco
Drzwi gazoszczelne Salco posiadają wyjątkową, pompowaną 
uszczelkę, która gwarantuje 100% gazoszczelność. Uszczelka ta 
składa się z dwóch elementów: pompowanej, nieprzerwanej 
dętki i ochronnej, elastycznej gumy uszczelniającej po  stronie 
zewnętrznej, która po napompowaniu dętki przylega do 
posadzki i ościeżnicy. W ten sposób dookoła drzwi powstaje do-
skonałe uszczelnienie, które nie ma sobie równych na świecie. 

Dzięki ciśnieniu powietrza i elastyczności, guma uszczelniająca 
dopasowuje się do ewentualnych nierówności posadzki i ścian. 
Dobrze niweluje nawet zniekształcenia w posadzce spowo-
dowane wjeżdżaniem i wyjeżdżaniem z komory, zapewnia 
większe bezpieczeństwo i nawet po latach stuprocentową 
szczelność.

Drzwi nie są zamykane poprzez dociśnięcie z dużą siłą (co może 
szybko powodować zużycie i nieszczelności), ale przez równo-
mierny rozkład ciśnienia powietrza w systemie uszczelniania. 
W ten sposób unika się obciążenia punktowego i gwarantuje 
gazoszczelność na dłuższy czas. Gazoszczelne zamykanie nie 
wymaga wazeliny ani kitu, nawet po wielu latach użytkowania. 
Dzięki temu komorę można otwierać i gazoszczelnie zamykać w 
ciągu kilku sekund a otoczenie pozostaje czyste. 

W celach kontrolnych ciśnienie powietrza w uszczelce można 
odczytać na wbudowanym manometrze. Płat drzwiowy o gru-
bości 100 mm jest lekki dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
gładkiego poliestru i dostępny w różnych kolorach. Ościeżnica 
i obramowanie są całkowicie wolne od mostków termicznych i 
wykonane z anodyzowanego aluminium. Drzwi dostępne są w 
wersji poziomej i pionowej, a także jako drzwi rozwierane.

Przechowywanie w kontrolowanej atmosferze

zacisk ościeżnica aluminiowa

profil pompowany przerwanie mostka 
termicznego



Wersja pozioma charakteryzuje się systemem szyn podnośno-opuszczających 
 wykonanych z anodyzowanego aluminium z wbudowaną osłoną. Drzwi są otwierane 
ręcznie, ale mogą być też wyposażone w sterowanie elektryczne.

Pompowanie gazoszczelnego systemu uszczelniania

Gazoszczelne drzwi chłodnicze KHG-0810 (poziome)



Wersja pionowa drzwi w szczególności nadaje się do takich miejsc, w których jest 
niewiele miejsca po bokach, lub gdzie towary układane są na całej szerokości  komory. 
Ponieważ drzwi dostosowane są do szerokości komory, towary można szybko i 
efektywnie wwozić i wywozić, a powierzchnia komory jest optymalnie wykorzystana. 
Ponieważ drzwi te często stosuje się w wilgotnym otoczeniu, system pionowych szyn i 
belka łącząca są malowane proszkowo kolorem RAL 9016 (białym). Drzwi są otwierane 
ręcznie, ale mogą być też wyposażone w sterowanie elektryczne.

Gazoszczelne drzwi chłodnicze KHG-0810V (pionowe)



Specjalnie z myślą o eksporcie, firma Salco dostarcza drzwi gazoszczelne w pakietach 
do montażu. Są w całości wykonane na wymiar, zawierają lub nie panele poliestrowe 
na płat drzwiowy.

Zalety:
   korzystna cena,
   niższe cło importowe,
   łatwy transport,
   niższe koszty transportu dzięki mniejszej objętości,
   możliwość zastosowania lokalnych płyt warstwowych o grubości 100 mm,
   montaż po miejscowych cenach robocizny,
   możliwość dostarczenia dużych wymiarów.

Naturalnie pakiety do montażu są dostarczane ze szczegółowymi rysunkami 
 montowania, instrukcjami montażu i wprawiania oraz filmami. 

Możliwość stosowania standardowych płyt warstwowych 100 mm

Powiększenie punktu zawieszenia i klamki zewnętrznej

Powiększenie dolnego rogu i końca prowadnicyZapakowane w kartony, gotowe do transportuSzczegółowe instrukcje i filmy dostępne

Gazoszczelne drzwi chłodnicze KHG-0810(V)
pakiet do montażu



Przeznaczone specjalnie do małych, wąskich komór KA, z których regularnie wyciąga-
ne są niewielkie partie towaru. Zastosowanie drzwi rozwieranych sprawia, że komora 
jest dostępna na całej szerokości. Drzwi są lekkie, można je szybko zamykać i otwie-
rać, wyposażone są w zawias opuszczania/podnoszenia. Dzięki temu przy przełożeniu 
dźwigni drzwi unoszą się o kilka milimetrów, co zapobiega zużyciu zamieszczonej na 
spodzie gumy. Idealne rozwiązanie do komór przechowalniczych na jagody, wiśnie i 
inne niewielkie owoce. 

Zawias opuszczania/podnoszeniaKlamka obrotowa/klamka zewnętrzna

Gazoszczelne drzwi chłodnicze KDG-1010



Drzwi gazoszczelne Salco projektujemy, produkujemy i montu-
jemy we własnym zakresie. Cały proces przebiega pod jednym 
dachem, dzięki czemu możemy w 100% gwarantować wysoką 
jakość produktu. Nasze produkty są bezpieczne, godne zaufania, 
przyjazne dla użytkowników i charakteryzują się długim okre-
sem użytkowania. 

Mogą Państwo liczyć na nas również po zamontowaniu naszych 
drzwi. Firma Salco dysponuje rozbudowanym i efektywnym 
działem serwisowym zajmującym się usuwaniem awarii i/lub na-
prawą szkód. Nasi specjaliści służą Państwu pomocą 24 godziny 
na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Szybko, fachowo i skutecznie.

Przy przechowywaniu owoców istotny jest wgląd do komory z 
ubogą w tlen atmosferą lub zapewnienie możliwości pobierania 
próbek owoców. Salco dostarcza gazoszczelne okna przezna-
czone do montażu zarówno w drzwiach, jak i ścianach komory. 
Do montażu w suficie dostępne są specjalne gazoszczelne okna 
kontrolne z wkładem z bezpiecznego szkła, wyposażone od 
strony zewnętrznej w rączkę z zamkiem cylindrycznym.
Okno ewakuacyjne posiada zamknięcie na kłódkę po stronie 
zewnętrznej i otwieranie awaryjne po stronie wewnętrznej.  
Oba typy okien dostarczane są z regulowaną ościeżnicą do 
wprawienia w zakresie grubości maks. 100 lub 200 mm.

Gazoszczelne okno kontrolne Zamknięcie po stronie zewnętrznej okna kontrolnego, rączka 
z zamkiem cylindrycznym

Zamknięcie po stronie zewnętrznej okna ewakuacyjnego, 
zamknięcie na kłódkę (bez kłódki)

Gazoszczelne okno ewakuacyjne z otwieraniem awaryjnym po stronie wewnętrznej

Okna gazoszczelne

Montaż i serwis
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Dane techniczne gazoszczelnych drzwi chłodniczych typu KHG-0810 (poziomych) i KHG-0810V (pionowych)

Konstrukcja :  płat drzwiowy zbudowany z rdzenia z materiału izolacyjnego, dwustronnie pokryty odpornym na uderzenia, 
 wzmocnionym włóknem szklanym poliestrem o grubości 1,5 mm.

Grubość płata 
drzwiowego : 100 mm.
Wartość U : ok. 3,7 (m2.K/W).
Obramowanie :  profile z anodyzowanego aluminium, bez mostków termicznych.
Kolor płata drzwiowego :  standardowo kolor RAL 9016 (biały). Za niewielką dopłatą RAL 9001 (kremowy), RAL 6010 (zielony) lub RAL 

5005 (niebieski). 
Uszczelnienie : gazoszczelne w 100% dzięki pompowanym profilom.
Ościeżnica :  profile ościeżnicy z anodyzowanego aluminium, łączone ze ścianą bez mostków termicznych.
System szyn :  system szyn podnoszących/opuszczających typu SRA z anodyzowanego aluminium, wraz z osłoną (wersja 

 pozioma), ocynkowany i malowany proszkowo system prowadnic (wersja pionowa).  
Otwieranie : ręczne (wersja pozioma), łańcuchowe (wersja pionowa). Sterowanie elektryczne za dopłatą. 
Zamknięcie :  nie jest wliczone w cenę. Zamki za dopłatą. Pozostałe opcje: odbojnica, próg, specjalne wykończenie, okno 

gazoszczelne, osłona itp.

Dane techniczne gazoszczelnych drzwi chłodniczych typu KDG-1010
Konstrukcja i opcje takie same jak wyżej w gazoszczelnych drzwiach chłodniczych typu KHG-0810(V), z następującymi zmianami:

Zawiasy :  zawiasy blokowe i opatentowany przez Salco zawias podnoszący, dzięki któremu przy przełożeniu dźwigni 
drzwi unoszą się o kilka milimetrów. W ten sposób przy otwieraniu drzwi zapobiega się zużyciu zamontowanej 
na spodzie gumy.      

Otwieranie/klamki : trzy sztuki klamek obrotowych. Nie zawiera klamek od środka.

Te gazoszczelne drzwi chłodnicze nie są dostępne w pakiecie do montażu.

Dane techniczne gazoszczelnego okna kontrolnego i gazoszczelnego okna ewakuacyjnego

Konstrukcja : okno rozwierane z tworzywa sztucznego i ościeżnica wykonana z odpornego na uderzenia PCV.
Wymiary :  okno kontrolne 580 x 810 mm (SxW) do montażu w suficie, płacie drzwiowym lub ścianie panelowej.  

Okno ewakuacyjne 710 x 810 mm (SxW) do mantażu w placie drzwiowym lub ścianie panelowej.  
Wartość U : ok. 0,88 (m2.K/W). 
Kolor PCV : realistyczny RAL 9010 (biały).
Szyba : szyby termoizolacyjne HR++ wypełnione gazem. Szyba termoizolacyjna zgodna z NEN 2608. 
  Okno kontrolne posiada z jednej strony warstwowe szkło bezpieczne 3-3-1.
Uszczelnienie : podwójne uszczelnienie profilami gumowymi.
Kierunek otwierania :  w prawo (patrząc od zewnątrz).
Ościeżnica :  regulowana ościeżnica do wprawienia w zakresie grubości 

maks. 100 mm lub 200 mm.
Zamknięcie : rączka z zamknięciem wielopunktowym. 
Blokada : zamkiem cylindrycznym w rączce (okno kontrolne) lub  
  na kłódkę (okno ewakuacyjne).
Otwarcie awaryjne :  po stronie wewnętrznej (tylko w oknie ewakuacyjnym) 
  

DRZWI I OKNA GAZOSZCZELNE

Stosujemy politykę stałego ulepszania naszych produktów. Dlatego też produkty mogą się różnić od tych pokazanych na zdjęciach w tej broszurze. 

Korenmarkt 4
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost
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