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Begin jaren ‘80 maakte de ULO/CA-bewaring van fruit 
zijn opwachting en ontstond de vraag naar gasdichte  
deuren. Salco ontwikkelde hiervoor een gasdichte 
koeldeur met het unieke, gepatenteerde oppompbare 
afdichtingssysteem.

Over Salco
Salco bestaat sinds 1978 en is uitgegroeid tot een 

bekende naam in diverse sectoren in binnen- en 

buitenland, waarbij de fruitsector onze belangrijkste 

exportmarkt is. Wereldwijd werken we samen met 

een netwerk van distributeurs. Gespecialiseerde 

bedrijven die de lokale markt kennen en beschikken 

over een eigen organisatie met verkoop, installatie 

en service. 

Wereldwijd 
toonaangevend 
in gasdichte 
deuren

HEAD OFFICE
Salco B.V.

Korenmarkt 4
1681 PB 
Zwaagdijk-Oost
The Netherlands

PHONE
+31 (0)228 564 200
MAIL
info@salco.nl
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ULO staat voor Ultra Low Oxygen en CA voor Controlled  
Atmosphere. Bij deze bewaarmethode wordt in de gasdichte 
koelcel een atmosfeer gecreëerd met een laag zuurstofge-
halte (soms lager dan 1%), een verhoogd CO2-gehalte en een 
per product afhankelijke temperatuur en luchtvochtigheid. 
Hierdoor wordt de rijping geremd waardoor de houdbaarheid 
wordt verlengd. 

Het waarom van Salco gasdichte deuren 
Bij de gasdichte deuren is er keuze uit twee afdichtingsmogelijkheden om de deuren gas-

dicht af te sluiten. Naast deuren voorzien van het unieke, oppompbare afdichting is er ook 

de prijsgunstigere uitvoering die hier geen gebruik van maakt. De oppompbare afdichting 

bestaat uit een opblaasbare band in combinatie met een flexibel afdichtingsrubber. Na het 

knevelen van de deur wordt de band opgepompt. Hierdoor wordt het afdichtingsrubber 

naar buiten gedrukt waardoor eventuele onregelmatigheden in vloer en wand worden 

afgedicht. Ter controle is de luchtdruk van de afdichting op de geïntegreerde manometer 

afleesbaar. 

Bij de deuren zonder het oppompbare principe wordt deze uitsluitend door de knevels in 

de dubbele rubbers gedrukt. Omdat de dichting bij de vloer het meest kritische punt is, 

zijn beide uitvoeringen voorzien van een speciaal halfrond profiel (radius) in de onder-

hoeken bij de aansluiting van het kozijn op de vloer. Voor het gasdicht afsluiten mag geen 

vaseline of kit gebruikt worden. Hierdoor is de cel dan ook in enkele seconden te openen 

en gasdicht af te sluiten en blijft alles schoon. 

Het deurblad is licht van gewicht door het gebruik van hoogwaardig, naadloos polyes-

ter en leverbaar in diverse kleuren. Kozijn en omranding zijn volledig koudebrugvrij en 

uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. De deuren zijn verkrijgbaar in een horizontale en 

verticale uitvoering en als draaideur.

Bewaring bij Controlled 
Atmosphere
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Vraag het Salco
+31 (0)228 564 200 of  

mail naar info@salco.nl

Hoe kunnen  
we u verder  
helpen?

Groentebewaring
Bij de bewaring van groenten wordt 

de CA/ULO bewaartechniek ook 

toegepast. Groenten zoals knoflook, 

kolen en uien kunnen maandenlang 

opgeslagen worden zonder kwali-

teitsverlies.

Ongediertebestrijding
Bij organische ongediertebestrijding 

wordt het zuurstofgehalte naar een 

niveau gebracht waarbij de insecten 

niet levensvatbaar zijn. Goederen zo-

als tabak, koffie, cacao en ook antiek 

worden op deze manier ontdaan van 

schadelijke insecten.

Brandpreventie
Door de zuurstof aan een ruimte te 

onttrekken wordt het risico op brand 

geëlimineerd. Deze methode wordt 

toepast in vrieshuizen, serverruimtes 

en musea.

Fruitbewaring
Bij de CA/ULO bewaartechniek wordt 

een atmosfeer gecreëerd met laag 

zuurstofgehalte en hoog CO2-gehal-

te. Hierdoor wordt de rijping van fruit 

zoals appels en peren geremd en de 

houdbaarheid verlengd. 

Rijpen van fruit
Exotisch fruit wordt onder gecontro-

leerde omstandigheden gerijpt. Dit 

verhoogt de smaak en houdbaarheid 

van avocado’s en bananen.
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G A S D I C H T E  KO E L D E U R  H O R I Z O N TA A L
KHG-1810/1815

De horizontale uitvoering is voorzien van een 

geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem met 

geïntegreerde afwerkkap. Naast handbediend 

kunnen de deuren ook worden uitgerust met 

elektrische bediening. Buiten een 100 mm dik 

deurblad (KHG-1810) is er ook een 150 mm uit-

voering (KHG-1815) leverbaar met een hogere 

isolatiewaarde.

G A S D I C H T E  KO E L D E U R  V E R T I C A A L
KHG-1810/1815V

De verticale uitvoering is bij uitstek geschikt voor 

situaties waarin weinig zijruimte is, of waar goede-

ren over de gehele celbreedte worden aangevoerd. 

Door de deuren op celbreedte uit te voeren, kunnen 

goederen snel en efficiënt de cel in- en uitgereden 

worden en wordt de celruimte optimaal benut. Om-

dat de deuren vaak worden toegepast in een voch-

tige omgeving, zijn het verticale railsysteem en de 

koppelbalk gepoedercoat in RAL 9016 (wit). Naast 

handbediend (ketting) kunnen de deuren ook wor-

den uitgerust met elektrische bediening. Buiten een 

100 mm dik deurblad (KHG-1810V) is er ook een 

150 mm uitvoering leverbaar (KHG-1815V). Voor 

situaties met geringe bovenruimte is het mogelijk de 

deuren met een gedeeltelijk verticaal railsysteem uit 

te voeren (kantelsysteem). Optioneel kan de deur 

worden voorzien van ‘automatische’ knevels waar-

door vanaf de vloer gekneveld kan worden.

HIGHLIGHTS

 Leverbaar met of zonder 

oppompbare afdichting

 Openen en gasdicht af-

sluiten in seconden

 Speciaal profiel bij de 

onderhoeken voor een 

hermetische dichting

 Ook leverbaar in een 150 

mm dikke uitvoering 

(KHG-1815)

HIGHLIGHTS

 Leverbaar tot zeer grote  

afmetingen (ca. 7m breed)

 Optimale toegankelijkheid

 Hand- of elektrisch bediend

 Optioneel met kantelsysteem 

uit te voeren

KHG-1810/1815
Oppompbare afdichting

NI-1610
Niet oppompbare afdichting

NI-1610
Als gunstig geprijsd alternatief heeft Salco 

de NI-1610 ontwikkeld. De uitvoering is 

gelijk aan de KHG-1810, echter zonder 

oppompbare afdichting. Uitsluitend horizon-

taal schuivend leverbaar met een maximale 

afmeting van 3000 x 3500 mm (bxh).Vraag het Salco
salco.nl/offerte

Wilt u een  
passende offerte 
ontvangen?

6



HIGHLIGHTS

 Speciaal voor kleine,  

smalle CA cellen

 Leverbaar met of zonder 

oppompbare afdichting

 Snel te (ont)sluiten door mid-

del van de driepuntssluiting

G A S D I C H T  
B E L U C H T I N G S L U I K 
KLG-1910/1810

Uitvoering gelijk aan de gasdichte koeldraaideur 

KDG-1910/1810, echter met kozijn rondom en 

RVS/kunststof scharnieren.Toepassing o.a. als 

beluchtingsluik bij de CA-bewaring van uien. 

Maximale afmeting 3600 x 1300 mm (bxh).

G A S D I C H T E  
V E N S T E R S

Bij de opslag van fruit is het van belang dat 

er zicht blijft bestaan in de zuurstofarme 

cellen, of dat er een mogelijkheid is om 

monsters van het fruit te nemen. Salco levert 

hiervoor gasdichte vensters die zowel in de 

deur als in de wanden van de cel kunnen 

worden ingebouwd. Voor inbouw in het 

plafond zijn speciale gasdichte controleven-

sters met veiligheidsglas leverbaar, voorzien 

van een kruk met cilinderslot aan de bui-

tenzijde. Het vluchtvenster is voorzien van 

een noodontgrendeling aan de binnenzijde. 

Beide typen vensters worden geleverd met 

een contrakozijn voor inbouw in maximaal 

100 mm of 200 mm.

G A S D I C H T E  KO E L D R A A I D E U R
KDG-1910/1810

De draaideur KDG-1910 is speciaal ontwikkeld voor gasdichte ruimtes die snel en 

gemakkelijk toegankelijk dienen te zijn. De deur is niet voorzien van een oppomp-

bare afdichting maar dicht hermetisch af door de driepuntssluiting op deurblad 

en kozijn. Hierdoor is de deur snel te (ont)sluiten, van buiten te vergrendelen 

door middel van een cilinderslot en van binnen te allen tijde te openen door de 

noodontgrendeling. De ideale oplossing voor gasdichte opslagcellen voor klein-

fruit (o.a. bessen, kersen) maar ook voor bestrijding van insecten bij de teelt van 

cannabis of conservering van archieven en museumstukken. Maximale afmeting  

1200 x 2500 mm (bxh). Bij grotere afmetingen wordt de gasdichte draaideur 

KDG-1810 toegepast. De uitvoering hiervan is gelijk aan de KDG-1910 echter met 

oppompbare afdichting. De draaideur is voorzien van een val/hefscharnier zodat 

deze bij het openen een aantal millimeters omhoog komt waardoor slijtage van 

het onderrubber wordt voorkomen.
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D E U R E N  G E L E V E R D  
A L S  B O U W PA K K E T 

Speciaal voor de export levert Salco gasdichte 

deuren als bouwpakket. Volledig op maat gemaakt, 

inclusief of exclusief polyester panelen voor het 

deurblad.

Voordelen:
• Gunstige prijsstelling

• Lagere invoerrechten

• Eenvoudig te transporteren

• Lagere transportkosten door minder volume

• Mogelijkheid om een lokaal 100/150 mm  

sandwichpaneel toe te passen

• Assemblage tegen lokale arbeidskosten

• Grote afmetingen mogelijk

Uiteraard worden de bouwpakketten geleverd met 

gedetailleerde inbouwtekeningen, assemblage- en 

montagehandleidingen en instructiefilms. 

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

I N S TA L L AT I E  E N 
S E R V I C E

Salco gasdichte deuren worden in eigen beheer 

ontwikkeld, geproduceerd en, indien gewenst, 

gemonteerd. Alles onder één dak, zodat we voor 

de volle 100% garant kunnen staan voor een kwa-

litatief hoogwaardig product. Veilig, betrouwbaar, 

gebruiksvriendelijk en met een lange levensduur. 

Ook na installatie van onze deuren kunt u op ons 

rekenen. Salco beschikt over een uitgebreide ser-

viceafdeling voor het verhelpen van storingen en/

of schade. Onze specialisten staan 24 uur per dag, 

7 dagen per week klaar om u van dienst te zijn. 

Snel, vakkundig en efficiënt.

Eenvoudige storingen
doorcontrol.eu

Onderdelen
webshop.salco.nl

Gasdichte koeldeur type KHG-1810/1815 (horizontaal) en KHG-1810/1815V (verticaal)

Uitvoering deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met 1,5 mm slagvast glasve-
zelversterkt foodsafe polyester.

Dikte deurblad 100 mm (KHG-1810(V)), 150 mm (KHG-1815(V)). 

R-waarde 100 mm ca. 3,7 (m² K/W), 150 mm ca. 5,6 (m² K/W). 

Omranding geanodiseerde aluminium profielen, koudebrugvrij.

Kleur deurblad standaard kleuren RAL 9016 (wit), RAL 7016 (antraciet), RAL 6010 (groen) of RAL 5005 (blauw).

Afdichting gasdicht door middel van oppompbare profielen.

Kozijn geanodiseerde aluminium kozijnprofielen met een volledig koudebrugvrije aansluiting op de wand.

Railsysteem geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem type SRA inclusief afwerkkap (horizontaal), verzinkt en gepoeder-
coat geleidingssysteem (verticaal of gedeeltelijk verticaal (kantelsysteem)). 

Bediening handbediend (horizontaal), kettingbediend (verticaal). Elektrische bediening tegen meerprijs (deuren met kan-
telsysteem zijn standaard elektrisch bediend). De verticale uitvoering is in balans door torsieveren. 

Afsluiting exclusief. Sloten tegen meerprijs.

Overige opties bumper, onderdorpel, dagafwerking, gasdicht venster, waterkap, ‘automatische’ knevels (verticaal), automa-
tisch oppompbaar e.d.

Gasdichte koeldeur type NI-1610 (horizontaal)

Uitvoering en opties gelijk aan gasdichte koeldeur type KHG-1810, echter met de volgende aanpassing:

Afdichting gasdicht door middel van rubber profielen (niet oppompbaar).

Gasdichte koeldraaideur type KDG-1810 en gasdicht beluchtingsluik type KLG-1810 (oppompbare afdichting)

Uitvoering gelijk aan gasdichte koeldeur type KHG-1810, echter met de volgende aanpassingen:

Scharnieren Blokscharnieren kunststof/verchroomd, hefscharnier kunststof/aluminium (draaideur), RVS/kunststof (luik).

Bediening handbediend.

Afsluiting driepuntssluiting.

Vergrendeling door middel van een cilinderslot in de kruk. Noodontgrendelingaan de binnenzijde.

Overige opties dagafwerking, onderdorpel, en waterkap (bij draaideur), automatisch oppompbaar e.d.

De gasdichte koeldraaideur en het gasdichte beluchtingsluik zijn niet leverbaar als bouwpakket.

Gasdichte koeldraaideur type KDG-1910 en gasdicht beluchtingsluik type KLG-1910 (afdichting niet oppompbaar)

Uitvoering gelijk aan gasdichte koeldeur type KHG-1810, echter met de volgende aanpassingen:

Afdichting gasdicht door middel van rubber profielen. 

Scharnieren RVS/kunststof (draaideur en luik).

De gasdichte koeldraaideur en het gasdichte beluchtingsluik zijn niet leverbaar als bouwpakket.

Gasdicht controlevenster en gasdicht vluchtvenster

Uitvoering kunststof draaivenster en kozijn vervaardigd uit slagvast PVC.

Afmetingen
controlevenster (buitenmaat 580x810 mm (bxh), vrije doorgang 370x600 mm (bxh)) voor inbouw in plafond, 
deurblad of panelenwand. Vluchtvenster (buitenmaat 710x810 mm (bxh), vrije doorgang 500x600 mm (bxh)) 
voor inbouw in deurblad of panelenwand.

R-waarde ca. 0,88 (m² K/W).

Kleur PVC gelijkend RAL 9010 (wit).

Beglazing gasgevuld HR++ isolatieglas. Isolatieglas volgens NEN 2608. Controlevenster voorzien van eenzijdig gelaagd 
veiligheidsglas 3-3-1.

Afdichting tweevoudige afdichting door middel van rubber profielen.

Draairichting rechtsdraaiend (van buitenaf gezien).

Kozijn contrakozijn voor inbouw in max. 100 mm of 200 mm. 

Afsluiting kruk met meerpuntssluiting.

Vergrendeling door middel van een cilinderslot in de kruk.

Noodontgrendeling aan de binnenzijde (uitsluitend bij vluchtvenster).

Gedetailleerde 
handleidingen en 
films beschikbaar 
op salco.nl

Standaard 100/150 mm sandwich paneel

toepasbaar

Wij voeren een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kunnen de producten afwijken van de afbeeldingen in deze uitgave
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