
40%

 DRZWI UCHYLNE Z MECHANIZMEM DOMYKAJĄCYM

GLASS HINGED DOORS WITH SELF CLOSING MECHANISM

GOLF

Oszczędnie, nowocześnie, funkcjonalnie 



Frigo Polska Sp. z o.o. 
Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja

40%

• Suitable for normal temperature cases (>0°C)
• Save as much as 40% on your energy bills
• Available in dimension to suit any case requirements
• The “full glass doors” system increase the visibility in to the case for

excellent merchandising
• A coupling system makes installation possible in just a few minutes
• Produced in insulated tempered glass (in accordance with DIN EN 12150)
• System designed with aluminium frames with rear area for possible

heating wire
• The system can be installed with both full frame and only with upper and

lower profiles
• Warm edge internal profile for a minor heat transfer coefficient
• Self-closing mechanism from 60°
• To permit the loading operation inside the refrigerated cabinet there is a

system for blocking the door open at 90°
• Insulated glass doors tested in climate class 3M1 (25°C/60% r. F.)
• Ideal for new installations and for the retrofit market
• LED lighting system is optionally available
• Doors can be equipped with antireflective glass

GOLF

Obniżenie zużycia energii aż do 40% przy zastosowa-

niu szyby niskoemisyjnej

Zerowe zużycie energii potrzebnej do podgrzewania  

szkła – w przypadku szyby potrójnej niskoemisyjnej 

Wyższe bezpieczeństwo żywności w przypadku braku 

zasilania lub awarii szafy

Obniżenie emisji cieplnej oraz zużycia energii  do 30%     

przy zastosowaniu oświetlenia LED

Nowoczesny design profili aluminiowych i PCV

Funkcjonalna i przemyślana konstrukcja 

Korzystniejsza ekspozycja produktów przez lepsze 

doświetlenie

Obniżenie kosztów transportu przez – system     

„pojedynczej ramy”

Łatwe w montażu 

Łatwa wymiana pojedynczych skrzydeł w szeregu

Możliwy retrofit 
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 (chłodzenie)
Drzwi uchylne samodomykające 

Self closing hinged doors

Korzyści systemu
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www.sklep.frigopolska.pl
frigo@frigopolska.pl

tel. 606 326 113
tel. 42 634 69 69




