
EU-LiniE –
EFFEKTiV Og EnErgiVEnLig LUFTSKiFTE

Spar op til

80 procent
af energi-omkostningerne

ved åbne døre i 
kølerum!

KULDE inDEnFOr.
Varme udenfor.
De usynlige kølerumsdøre.



Smid ikke penge ud af døren.
Få et lufttæppe-anlæg fra A-Z-Trading

De nye lufttæppe-anlæg for eftermontering i køle- og fryserum fra A-Z-Trading holder kulden i kølerummet og varmen 
udenfor. Derved sænkes køleaggregatets energiforbrug med 0,3-0,5 kW/h pr. døråbning – og du sparer op til 80% af ener-
giomkostningerne ved åbne døre. Dag for dag, måned efter måned, år efter år.

Mange fordele.
Sammenlignet med traditionelle bændelgardiner er der kun 
fordele ved AZ lufttæppe-teknologien: Det har en lang levetid, 
er mere hygiejnisk og praktisk end ethvert bændelgardin.

Et AZ lufttæppe-anlæg bliver ikke snavset af trafikken ud og 
ind af rummet. Det skal heller ikke udskiftes hvert andet år på 
grund af slitage. Varerne bliver ikke varme og ved vareind- og 
udbringning er der ikke noget der spærrer døren.

Enkelt. Effektivt.
Et AZ lufttæppe-anlæg er hurtigt tjent hjem og fås fra kun kr. 
4.750,- ekskl. moms.

Det monteres ganske enkelt på væggen over døren og 
kan straks tilsluttes stikkontakten. Med den medleverede 
dørkontakt sparer du yderligere energi for den aktiverer kun 
anlægget ved åbning af døren og slår det straks fra igen ved 
lukning.

Fra smal til rigtig bred.
AZ lufttæppe-anlægget fås i 90, 100, 120 og 150 cm bredde. 
Dermed er det både  fremragende egnet til udvidelse af 
bestående og også til nye planlagte køle- og fryserum. Til 
smalle og specielt brede døre; bare et ægte universalprodukt.

*Ved test i forsøgslaboratorie blev 2 ens kølerum testet med og 
uden lufttæppe-anlæg. Besparelsen i kr. er beregnet ud fra en 
nettostrømpris på kr. 0,88 pr. Kw/h.

0,35 kr.
pr. døråbning*.

Din besparelse:
gennemsnitlig

Kompetence i kulde.
A-Z-Trading har gennem 30 år leveret køleløsninger til erhverv, 
industri og landbrug i Danmark.

Et af vore specialer er køle- og fryserum, som du finder i 
restauranter, hoteller, butikker, tankstationer, storkøkkener, 
plejehjem, cateringfirmaer og foodindustrien.

Spørg os på din køleløsning – vi har kompetencen og 
erfaringen.

Kr.



Sådan står alle døre åbne for dig.
Med lufttæppe-anlæg i forskellige længder.

Lufttæppe model LSB150

For dørlysning: 1500 mm
Max. dørhøjde: 3000 mm
Spænding: 1 x 220-240V
Frekvens: 50/60 Hz / opt. effekt: 500 W/h
Luftmængde: 2100 – 2450 m3/h
Mål: 1500 x 235 x 207 mm (L x H x D)
Pris: kr. 5.950,00

Lufttæppe model LSB120

For dørlysning: 1200 mm 
Max. dørhøjde: 3000 mm
Spænding: 1 x 220-240V
Frekvens: 50/60 Hz / opt. effekt: 400 W/h
Luftmængde: 1680 – 2100 m3/h 
Mål: 1200 x 235 x 207 mm (L x H x D)
Pris: kr. 5.350,00

Lufttæppe model LSB100

For dørlysning: 1000 mm
Max. dørhøjde: 3000 mm
Spænding: 1 x 220-240V
Frekvens: 50/60 Hz / opt. effekt: 350 W/h
Luftmængde: 1260 – 1500 m3/h
Mål: 1000 x 235 x 207 mm (L x H x D)
Pris: kr. 4950,00

Lufttæppe model LSB90

For dørlysning: indtil 900 mm.
Max. dørhøjde: 3000 mm
Spænding: 1 x 220-240V
Frekvens: 50/60 Hz / opt. effekt: 300 W/h
Luftmængde: 1260 – 1500 m3/h
Mål: 900 x 235 x 207 mm (L x H x D)
Pris: kr. 4.750,00

Tilbehør:
Lufthjul som hjælp
ved indstilling af 
korrekt luftstrøm.
medleveres hver 
leverance.

Ved dørbredde over 1500 mm sammenbygges anlæggene. Vejl. priser pr. stk. ekskl. moms. 



Spar op til

80 procent
af energi-omkostningerne

ved åbne døre i 
kølerum!

Enkel montage
direkte på væg.

Såvel ved nye rum
som ved eftermontering

er montagen nem og enkel.

Tretrins regulerbar
lufthastighed.

For perfekt tilpasning
til omgivelsestemperatur.

Kulden bliver inde,
varmen bliver ude.

Lufttæppet laver en
usynlig dør af luften

i rummet.

Dørkontakt sparer
endnu mere energi.

Takket være dørkontakt
er lufttæppet kun i drift

ved åbnet dør.

Overblik over dine fordele

 Betydelig mindre kulde trænger ud ved åben dør•	
 Sparer op til 80% af energi-omkostninger ved åben dør•	
 Er tilbagebetalt på mindre end to år•	
 Længere levetid end bændelgardin. Skal ikke skiftes p.g.a. slitage.•	
 Engangsinvestering i stedet for tilbagevendende anskaffelsesomkostninger•	
 Meget hygiejnisk: Lufttæpper sviner ikke•	
 Meget praktisk: Vareindbringning og –udbringning uden forhindring•	
 Sikrer mere konstant temperatur i rummet•	
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Forhandler:  

 Også velegnet til montering i døre mellem rum, hvor der er h.h.v. varme/klimatiseret.•	


