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Sezona komarjev in mrčesa je tu 

ZA VAS SMO PRIPRAVILI UGODNO PONUDBO 

KOMARNIKOV 

Nova spletna stran 
www.pantal.si 

VABLJENI K OGLEDU 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

www.pantal.si  

Spoštovani, pred Vami so novice podjetja Pantal za mesec April in Maj. 

 

Trenutno smo v nenavadnih časih, na katere se človek kar težko privadi. 

Običajno življenje in rituali, ki smo jih navajeni so se čez noč postavili na glavo. 

Veliko ljudi dela od doma, tudi na podjetju Pantal se poslužujemo takega 

načina dela in tako usklajujemo delo, šolo, gospodinjstvo.... Facebok in internet 

sta naenkrat  postala naša največja prijateja in zaveznika, ter vir novic.  

 

V Podjetju Pantal, se trudimo da bi Vi, naši poslovni partnerji čim manj občutili 

krizo, ki se trenutno dogaja v Italiji. Zato smo se v največji možni meri pripravili s 

povečano zalogo blaga. Dobave materiala in dostava blaga iz skladišča 

poteka v duhu “ostanimo zdravi”.  

 

Za Vas smo dosegljivi na številkah, ki so na zadnji strani novic, ter na e-mailu. 

Potniki pa trenutno ne obiskujejo strank po terenu.  

 

Za vas smo pripravili dve novosti: 

 

Facebook stran ter novo internetno stran. 

 

Koncept internetne strani, je pripravljen kot osnovna predstavitev prodajnega 

programa, osnovne značilnosti ter posebnosti blagovnih skupin. V zavihku 

spodaj pa najdete podrobne kataloge dokumentacijo in navodila. Oglejte si 

tudi video vsebine, ki so v zavihku. Zaradi obsežnosti prodajnega programa 

bomo podatke sprotno nadgrajevali. Če imate kakšno idejo, kako bi bila 

spletna stran za vas še bolj uporabna nam jo prosim posredujte na e-mail: 

vasja.stopar@pantal.si.  

 

 

Všečkajte našo Facebook stran, in bodite v stalnem stiku z novostmi. 

 

 

http://www.pantal.si/
mailto:vasja.stopar@pantal.si


 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Vratne kljuke z antibakterijsko zaščito 

Antigerm uniči več kot 99,99% 
mikrobov. 
 
AntiGerm kljuke in ročaji delajo 24 ur 
na dan 7 dni v tednu, ter zmanjšujejo 
raven bakterij za več kot 99,99%, ne 
da bi vam bilo treba storiti karkoli. 
Učinkovitost protibakterijskega 
delovanja je znanstveno preverjena. 

Idealno za prostore, kjer je higiena 
osnovna zahteva, kot so vrtci, šole, 
bolnišnice, ambulante in domovi za 
ostarele, zelo priporočljiva je tudi za 
vaš dom. 
 

 Kako deluje? 

 

Zahvaljujoč posebnemu nanosu z antiGermom lahko v nekaj minutah ubijemo 

več kot 650 bakterijskih vrst, vključno z Legionello, Escherichia Coli, Salmonelo in 

MRSA na popolnoma varen način za ljudi. 
Vsak ročaj v katalogu Tropex je mogoče prekriti s posebnim srebrnim nanosom.  

 

Srebrni ioni, ki se počasi sproščajo, ubijajo ali zavirajo razvoj bakterij in mikrobov. 

Nanos prodira skozi stene mikrobov in zavira njegovo razmnoževanje z vplivom 

na DNK mikroba, pa končno prepreči celično dihanje. 

 

     Naše zdravje se začne s tistim, česar se dotikamo! 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Pestra izbira pogonov za dvoriščna vrata, priznanega 

Italijanskega proizvajalca Comunello. 

Pripravljen komplet za vgradnjo na drsna 

dvoriščna vrata, ki vsebuje motor, varnostno 

opremo, daljinec in centralo. Enostavna 

montaža, ugodna cena. 

Vsebina seta: 

Pogon FORT 600 24V z magnetnim končnimi 

stikali 

Krmilna enota CU 24V 1M z daljinskim 

upravljalnikom 

1 par fotocelic DART 

2 kos 2-kanalni daljinec VICTOR 

Oranžna opozorilna lučka SWIFT LED 

Podrobna navodila za namestitev 

Znotraj konfekcije so vsi elementi, ki 

omogočajo enostavno namestitev in 

povezavo z električnim sistemom. 

Tehnični podatki: 

230 Vac omrežno napajanje (50Hz) 

Napajalnik motorja 24 VDC 

Poraba energije 110 W 

Največji absorbirani tok 5,0 A 

Najvežja moč potiska 550 N 

Intenzivna uporaba 

Hitrost 0,17 m/s 

IP24D zaščitni indeks 

Izolacijski razred 1 (ozemljitev) 

Delovna temperatura –20 ° C / + 50 ° C 

Maksimalna teža vrat 600 kg 

Teža 10,6 kg 

AKCIJA 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Kontrola pristopa 

BIOHANDLE – ROČAJI 
Na voljo so različne oblike ter dimenzije 
ročajev. Krmilna enota je vgrajena v profil 

vrat, na voljo pa je v izvedbi za lesena ali 
ALU/PVC vrata. Čitalnik prstnih odtisov je 
lahko vgrajen na čelni ali hrbtni strani ročaja. 
 
 

BIOREADER - ČITALEC 
Zmogljiv, majhen čitalnik, 
namenjen vgradnji v 
vratno krilo, pokončnik ali 
na podometno dozo. 
Poleg odklepanja vrat 
lahko vklaplja in izklaplja 
še eno dodatno napravo 

(npr. garažna vrata ali 
alarm). Krmilna enota se 
lahko vgradi v vratno 
krilo ali pa na DIN letev v 
elektro omarici. 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Nadzor za odpiranje in zapiranje vrat ACTIV STOP 

Vratni blažilec GEZE ActiveStop  

 

Vrata nežno zaustavi, tiho zapre 

ali drži odprte.  

 

Konec loputanja vrat, 

preščipnjenih prstov in poškodb 

na stenah ali pohištvu.  

Zaradi kompaktnih mer, 

vgradimo obojestransko blažilo 

v ali na vskako standardno 

leseno vratno krilo, ali na 

stekleno krilo. 

 

• vgradni ali nadgradni sistem 

• stekleno ali leseno krilo 

• namenjeno za notranja vrata 

• širina krila do 1100mm 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Tračne žage za profesionalno in hobi rabo 

Tračna žaga MEP 211 
- ročni pomik 
- trofazni tok 
- dve hitrosti rezanja 40 in 80 m/min 

- primerna za razrez cevi in profilov 
- kot rezanja v levo 45 in 60 stopinj 
- pomik primeža 200 mm 
 
 

 

 UGODNO 

TAKOJ 

DOBAVLJIVO  



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Materiali za zatesnjevanje reg 

ISO BLOCO ONE – RAL TRAK 3 V 1  

OPIS IZDELKA 

Tesnilni trak ISO-BLOCO ONE je specialni multifunkcijski predkomprimiran tesnilni trak z neverjetno 

uporabnostjo. Z a-vrednostjo, ki znaša 0,00 m3 / [h ・ m ・ (daPa)n], nudi predkomprimiran trak v 

notranjosti 100 % hermetičnost in pripomore s tem k zniževanju konvekcijskih toplotnih izgub. Poleg 

tega ga odlikuje optimalen gradient paropropustnosti od znotraj navzven (50 : 1), 

s čimer je omogočeno učinkovito izločanje vlage navzven in s tem hitro sušenje fuge. 

UPORABA 

ISO-BLOCO ONE je 3-nivojski tesnilni trak, saj izpolnjuje vse zahteve montaže po smernicah RAL in je 

hkrati v skladu z nemškim predpisom o varčevanju z energijo (EnEV). Primeren je še posebej za varno, 

enostavno in časovno nezamudno tesnjenje zaključkov pri oknih in vratih. Inteligentni 

predkomprimiran tesnilni trak deluje po 3-nivojskem načelu. Od zunaj z več kot 1.000 Pa zagotavlja 

visoko vodotesnost ob nalivu, v sredini nudi zanesljivo toplotno in zvočno izolacijo, medtem ko ponuja 

v notranjosti absolutno zračno tesnost in parno zaporo. 

 

 PREDNOSTI IZDELKA 

·・ Z enim samim izdelkom je omogočeno 3-nivojsko 
tesnjenje 

·・ Vodotesnost ob nalivu znaša več kot 1.000 Pa 
(ift 105 35450) 

·・Optimalno je izločanje vlage navzven 

·・ Za tesnjenje najrazličnejših fug z le redkimi 
dimenzijami traku 

·・ Zaradi visoke sposobnosti ekspanzije je zagotovljena 
visoka funkcionalnost traku 

·・ Trak zmanjšuje konvekcijske toplotne izgube 

·・ Z montažo v samo enem koraku varno tesnjenje 
okna poteka enostavno in hitro 

·・Časovni prihranek pri montaži predstavlja hkrati 
veliko finančno prednost 

·・ Primeren za pasivno gradnjo 

·・Montaža je neodvisna od vremena 

·・ Izpolnjuje zahteve nemškega predpisa o varčevanju z 
energijo (EnEV) in je prejel priznanje „RAL Gutezeichen“ 



Barvana ali surova pločevina.  
Različne debeline in formati.  
Pločevina za rezkanje ali krivljenje 

C profil za uporabo na stiku zid – steklo. 
H profil za spajanje dveh stekel. 
 
Profili so narejeni iz anodiziranih ALU profilov. Za zatesnjevanje so na 
profile nameščena kvalitetna gumijasta tesnila. C profil ima tesnilo 
tudi na strani kjer je profil pritrjen na zid. Primerno za debelino stekla 

8, 10 ali 12mm.  
 
 
 
 

V ponudbi tudi talna tesnila za  
steklena krila. 



Visoka kakovost, NAREJENO V ITALIJI 

 

 

Čelno pritrjevanje Pritrjevanje v talno ploščo 

Nosilnost od 0.5kN/m do 
3kN/m 
Debelina stekla od 13.52 do 

25.52mm 
Serija BASIC, LIGHT IN PRO 
Dolžina profila 3 ali 6m 
 

  

Pritrjevanje v talno ploščo z L 

profilom 

Set zagozd in tesnil 



Barvana ali surova pločevina.  
Različne debeline in formati.  
Pločevina za rezkanje ali krivljenje 

Kakovostna protivlomna 

vrata. Različne stopnje 
varnosti ter toplotne in 
zvočne izolativnosti. 
Kvaliteta in varnost. 
 
Protivlomna vrata imajo različne 

stopnje varnosti od 2 - 4, glede 

na število zaklepov ter ojačitve 

kril. Vrata izdobavljamo s slepim 

podokvirjem, ki se vijači ali vzida 

v zid. Kovinski okvir, ki ga 

privijačimo na podokvir 

omogoča nastavitve vrat po 

višini ter globini. Glede na željeno 

svetlo širino prehoda, ter 

možnosti vgradnje ponujamo 

različne slepe podokvirje. 

 

V notranjosti kril so vertikalne in 

horizontalne ojačitve ter 

protihrupna izolacija. Za varnost 

poskrbijo kvalitetne večtočkovne 

ključavnice z izrivnimi zaklepi. Na 

strani tečajev so dodatni zapirni 

elementi.  

 

Možnost izbire različnih 

dekorativnih polnil v različnih 

barvah, kljuk ali bunk za 

odpiranje, varnostnih cilindrov ter 

dodatne opreme za kontrolo 

pristopa. 

 

Iščemo prodajalce in 

monterje za protivlomna 

vrata. Pokličite nas, da se 

dogovorimo za sodelovanje. 



Barvana ali surova pločevina.  
Različne debeline in formati.  
Pločevina za rezkanje ali krivljenje 

Varnost doma in poslovnega objekta postaja v današnjem času 
vedno bolj aktualna tema. Zaradi številnih vlomov je smiselno v 
objekte vgraditi tehnična varovala, ki preprečujejo nezaželjene 
dostope v objekt. 
 
V ponudbi imamo klasične nepremične mreže, za krilno odpiranje, 

zgibne ter rolo mreže. 

Estetske varnostne mreže, ki so harmonično zložljive in omogočajo različne sisteme 

odpiranja v špaleto ali preko špalete na zid. 

 

Varnostni roloji se uporabljajo predvsem za poslovne prostore. Omogočajo velik 

razpon dimenzij. 

Mrežni roloji omogočajo diskretno varovanje objekta. 



Barvana ali surova pločevina.  
Različne debeline in formati.  
Pločevina za rezkanje ali krivljenje 

 
 

 

Edino skrito okovje na tržišču za profile z utorom R40 

Preverite tudi 

ugodno ponudbo 

za vidno okovje 

WEEN Master. Za 

utore R40 ter euro. 



Barvana ali surova pločevina.  
Različne debeline in formati.  
Pločevina za rezkanje ali krivljenje 

VIJAKI HEK 

 

HEK 4.1X35 

HEK 4.1X30 

HEK 4.1X40 

HEK 4.1X45 

HEK 4.1X50                 

VIJAKI HEK SAMOREZNI 

 

HEK 3.9X16 

HEK 3.9X19 

HEK 3.9X32 

HEK 3.9X38             

UGODNO 

Primerno za izdelavo fiksnih 

zasteklitev 

 

Dolžina profila 6m 

Natur eluksacija 

Debelina stene 2mm 

         



 NA ZALOGI 

 

 

Prekatni polikarbonat 

Barve: rjava / bela / prozorna 

Debelina: 6mm / 10mm / 16mm  

Formati: 1250 x 2000 – 6000  10mm prozorna 

                2100 x 3000 ali 2100 x 6000 

Polni polikarbonati ( po naročilu ) 
Prekatni polikarbonati ( zaloga ) 
 

  Polni polikarbonat 

Berve: rjava / bela / prozorna / modra / ... 

Debelina: 0.75mm – 15mm 

Formati: 2050 x 3050 – 6110 

                 

UV 

OBSTOJNOST 



 

 

  

                 

 

                 

Drsni rolo komarniki brez spodnjega profila 

Majhna širina omarice 25 – 53 mm ( odvisno od modela ) 

Velik razpon širin do 2000mm ( odvisno od modela ) 

Višina do 3400mm ( odvisno od modela ) 

Enostavna montaža 

                 

Centrala 
          Tel: +386 5 335 32 00 
          Fax: +386 5 335 32 18 
          Mail: info@pantal.si 

 
Komerciala: 
Okovje za PVC in LES 
KLAVDIJO CIGOJ  
          Tel: +386 5 335 32 13 
          GSM: +386 41 689 927 
          Mail: klavdijo.cigoj@pantal.si 
 
Protipožarna, protivlomna, industrijska, rolo vrata 
KLEMEN VODOPIVEC 
          Tel: +386 5 335 32 19 
          GSM: +386 31 35 42 45 
          Mail: klemen.vodopivec@pantal.si 
 
Okovje za aluminij in železo, elektromotorji 
ALEN BELTRAM 
          Tel: +386 5 335 32 14 
          GSM: +386 41 633 243 
          Mail: alen.beltram@pantal.si 
 
Skladišče in naročila                    
MATEJ ŠULIGOJ 
          Tel: +386 5 335 32 17 
          GSM: +386 51 313 195 
          Mail:  matej.suligoj@pantal.si      
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOVO e-mail ZA NAROČILA 

narocila@pantal.si 

Predstavniki po prodajnih območjih 

Sedež podjetja Pantal 


