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Standard glassdør 
med hvit ramme.

Glassdør med 
børstet stålramme.

Standard proffdører.

Forhandler:

Skyvedører.

- et informasjonsmagasin for våre Proffkunder

Kjøl-/frysedører
Vi leverer det meste av kjøleromsdører,
porter, glassdører og skyvedører.

Vi opplever spesielt stor interesse for våre
egene glassdører som vi leverer først og
fremst til blomsterkjøl, 
vinskap og kantiner.

KJØLEROM

FRYSEEROM

KJØLE- OG FRYSEAGGREGATER

ALT AV DØRER



Taktykkelse
54 mm

Gulvtykkelse
54 mm

Høyde
(innvendige mål)
Opptil 2400 mm

Anbefalte lengder og bredder innenfor
(utvendige mål)
Lengde: 2400 mm x bredde: 5000 mm
                          eller
Bredde: 2400 mm x lengde: 5000 mm

Dør

Takelement

Taktykkelser
75x100 mm 

Gulvtykkelser
75x100 mm

Standard høyder (innvendige mål)
fra 2100 mm (2400, 2700, 3000 mm osv.)

Standard bredder (utvendige mål)
fra 1200 mm (1350, 1500, 1650 mm osv.)

Standard lengder (utvendige mål)
fra 1200 mm (1350, 1500, 1650 mm osv.)

Veggelement

Splittaggregat

Takaggregat

Veggaggregat

Veggaggregat

Store kjøl/fryserom
Kjølerommene er bygget opp av prefabrikkerte
kjøleromselementer som har ekstrem god 
isoleringsverdi. Vegger, gulv og tak er av stål 
og har en utførelse som heter food safe. 

Elementene blir levert i 75 eller 100 mm tykkelse.

Thermocold/-
Finnebacks Norge
Thermocold produserer kjølerom og kjøleaggregater
i Sarpsborg (Norge). Men vi leverer også kjølerom
fra Sverige når kundene ønsker store kjølerom.
Finnebacks AB som ligger 1 time og 45 min. fra vår
fabrikk, er en god samarbeidspartner vi har jobbet
tett med i mange år.

Kjøleaggregater
Thermocold KFD produserer kjøleaggregater i flere typer
og modeller innen kompakt- (plug-and-play) og splitt-
aggregater med tak- og veggfordampere.

Ved større kjøle- og fryserom benytter vi italiensk-
produserte kvalitetsmaskiner.
Vi kan levere hele spekteret fra de minste kjølemaskinene
til noe av de største maskinene i Norge.

Små kjølerom
Kjølerommene blir produsert i Norge og er bygget opp av
prefabrikkerte kjøleromselementer, de har ekstrem god
isoleringsverdi.
Vegger, gulv og tak i rommet er av stål med en utførelse
som heter Food Safe. Food Safe tåler høy slitasje over
lang tid, og er anbefalt av næringsmiddeltilsynet.

Vi lager og skreddersyr kjølerom på de fleste mål,
som våre kunder måtte ha behov for, eller ønsker.
Det er ingen begrensninger på innenfor de målene som
er spesifisert ved illustrasjonen nedenfor.

Elementene blir levert i 54 mm tykkelse.


