
SVENSK DESIGN,
TILLVERKNING OCH 
KVALITET

THERMING TSD
SKJUTDÖRR

Skjutdörren för kyl- eller frysrum, Therming TSD, 
är en välisolerad, lätt och stark glasfiberdörr. 
Lämplig för miljöer där goda hygieniska egenskaper, 
korrosionsstabilitet och slagtålighet är av största vikt. 
Dörren levereras komplett med alla montagetillbehör 
och är mycket lättmonterad. Frysrumsdörrar förses med 
värmekabel, 230 V, i karmen.

Isolertjocklek
TSD-K för kyl utföres i 70 mm PUR och TSD-F för frys i 90 mm 
PUR.

Mått från stort till smått
Bredd från 900 mm till 1400 mm i standardutförande.
Höjd från 1950 mm till 2400 mm i standardutförande.

Smidig beställning och leverans
Vi förenklar flera steg i leveranskedjan.
-Dörrarna kommer styckepackade och är väl skyddade ända 
fram till montageögonblicket.

-Dörren från Therming får man snabbt, direkt från vår tillverkning

Dörrbladet rör sig vid öppning ut från karmen 
och upp från golvet för att löpa lätt.
Vid stängning blir det en motsvarande inåt/
nedåtgående rörelse som säkrar en god 
täthet mot karmen.

INÅT/NEDÅTGÅENDE STÄNGNINGSRÖRELSE

JUSTERBAR RÖRELSE

Dörren levereras styckepackad.
Emballaget är försett med en ergonomisk 
bärrem som tillsammans med låg dörrvikt 
förenklar intransport och flytt inom bygget.

STYCKEPACKNING OCH ERGONOMI

Nytänkande Design
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Dörrbladet löper på kullagrade hjul i en kraftig 
löpskena. En väggmonterad styrning säkrar 
rörelsens läge mot väggen. Hjulens läge 
och väggstyrningen är enkelt justerbara vid 
monteringen. 



TEKNISKA DATA

Isolering
Högtrycksskummad PUR.
TSD-K med t=70 mm.
TSD-F med t=90 mm.

Beslagning Löpskena i aluminium med lättlöpande hjul.
Väggmonterad styrning av dörrbladets rörelse.

Ytskikt Glasfiberarmerad polyester
t=2 mm. Handtag Utvändigt draghandtag och invändigt försänkt dragskål.

Karm Rfr karm, foderbildande
TSD-F med karmvärme 230 V. Väggtjocklek Karm foderbildande från VT=75 mm till 125 mm. Manuell dörr.

Golvanslutning
Släplisttätning mot golv.
Inåt/nedåtgående rörelse vid stängning.
Värmekabel i rfr profil eller i rör som nedgjutes.

Rek. använd-
ningsområde

TSD-K från -5 C till +50 C.
TSD-F från -25 C till +50 C.

Tätlist Mjuk EPDM. Karmvärme 230 V, 30W/m.

Tillbehör Slitskydd dörrblad, kraftigt brythandtag 
invändigt och utvändigt. Motordrift Motordrift, tryckknappsmanöver alt. radar för säkerhet och 

manöver, automatisk reversing vid hinder, gångläge/full öppen.

Höjd 21 HTM KIM DB

Kyl Håltagningmått Karminnermått Dörrblad

TSD-K 900 x 2100 880 x 2090 980 x 2110

TSD-K 1000 x 2100 980 x 2090 1080 x 2110

TSD-K 1300 x 2100 1280 x 2090 1380 x 2110

TSD-K 1400 x 2100 1380x 2090 1480 x 2110

- -- ---- ----

Frys - - -

TSD-F 900 x 2100 880 x 2090 980 x 2110

TSD-F 1000 x 2100 980 x 2090 1080 x 2110

TSD-F 1200 x 2100 1180 x 2090 1280 x 2110

TSD-F 1300 x 2100 1280 x 2090 1380 x 2110

TSD-F 1400 x 2100 1380 x 2090 1480 x 2110

Alternativa höjder (ordertillverkade)

1950 mm  - 150 mm från tabellmåtten

2250 mm  +150 mm från tabellmåtten

2400 mm  +300 mm från tabellmåtten

THERMING TSD
SKJUTDÖRR

KIM = Karminner

HTM = Håltagning

DB = Dörrblad
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