PANTAL NOVICE
JUNIJ / JULIJ 2020

Novice PANTAL
www.pantal.si
Dva meseca sta minila in ponovno Vas razveseljujemo z Pantal
novicami.
Da bo Vaše delo lahko bolj uspešno vam ponovno pripravljamo
nekaj idej za obogatitev vaše ponudbe.
Za vas smo pripravili ugodno ponudbo materialov, ki jih
potrebujete pri svojem delu.
Za kvalitetno vgradnjo oken, smo pripravili akcijsko ponudbo
montažne pene, ter napotke za pravilno uporabo le te.

Sezona komarjev je tu! Ponovno se bo povečalo povpraševanje
po komarnikih, zato imamo za vaše stranke pripravljene vertikalne,
bočne in plise komarnike s posebno ugodnimi cenami.
ECO SHULTE je proizvajalec visoko kakovostnih samozapiral ter
dodatne opreme za vrata. Da se boste lažje opogumili in preizkusili
nova samozapirala ECO, smo za vas pripravili akcijo.
Ugodna ponudba pogonov za senčila in ventus okna.
Za steklena krila vam ponujamo izdelke proizvajalca GEZE. Sistem
tečajev PT za krilna vrata ter set LEVOLAN 60 za steklena drsna
krila.

Ste že obiskali našo novo spletno stran?
Všečkajte našo Facebook stran, in bodite v stalnem stiku z
novostmi.
Obiščite našo novo spletno stran www.pantal.si.

Samozapiralo ECO SHULTE
Set SAMOZAPIRALO + DRSNA ROČICA + MONTAŽNA
PLOŠČA

AKCIJA

58,00

EUR

Akcija MONTAŽNI MATERIALI
Letna montažna pena MONTAFLEX

AKCIJA

2.69

EUR / KOS

Nasvet za pravilno uporabo montažne pene
Podlage morajo biti čiste, brez prahu, maščob in drugih nečistoč. Suhe in porozne podlage navlažimo z vodo.
Vsebina doze mora imeti sobno temperaturo. Če je hladnejša, jo damo v toplo vodo (max. T= 40 °C) za ca. 20
minut.
Dozo z ventilom, obrnjenim navzdol, pred uporabo dobro pretresemo, privijemo na pištolo in pritisnemo na petelin
(ca. 2 sekundi), da se pištola napolni s peno. Pri delu mora biti doza vedno obrnjena navzdol. S pritiskom na petelin
se sproži iztok pene. Želeno količino pene na izhodu nastavimo z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole.
Pri menjavi doze novo dozo dobro pretresemo, prazno dozo odstranimo in jo takoj zamenjamo z novo, sicer lahko
pride do utrditve pene v adapterju. Utrjeno peno na šobi pištole odstranimo mehansko. Pri krajših prekinitvah dela
pustimo dozo privito na pištoli s tem, da privijemo vijak na zadnji strani pištole. Pri daljših prekinitvah dela pa pištolo
očistimo s TEKAPUR čistilom. Pri delu moramo upoštevati, da pena po nanosu naraste 30 - 50 %.
Če zapolnjujemo odprtino večjo od 5 cm, delamo v plasteh. Drugo plast nanesemo takrat, ko je prva utrjena.
Utrjevanje lahko pospešimo tako, da peno poškropimo z vodo. Ko je pena utrjena jo obrežemo z ostrim nožem in
lahko pričnemo s končnimi deli - prekrijemo z ometom, prelepimo, prebarvamo, itd. Če ne porabimo cele doze
ventil očistimo s TEKAPUR čistilom. Utrjeno peno lahko odstranimo s čistilom APURSIL ali mehansko.

Kako pravilno skladiščimo in transportiramo poliuretansko peno?
Skladiščimo jo v suhem prostoru (+ 5 °C do + 30 °C), v originalni embalaži, doze se ne smemo skladiščiti v bližini
virov vžiga,
da ne bi prišlo do poškodbe ventila, je potrebno dozo skladiščiti v pokončni legi. Pred montažo peno ohladimo ali
ogrejemo na sobno temperaturo. Pene ne skladiščimo v kombiju.

Akcija MONTAŽNI MATERIALI
DOWSIL 791

AKCIJA

5.99

EUR / KOS

Silikonska tesnilna masa, odporna na vremenske vplive, odlična
oprijemljivost na vse podlage

Dow Corning 791 je enokomponentna silikonska tesnilna masa, ki nudi
odličen oprijem na poroznih in neporoznih gradbenih podlagah.
Odličen oprijem na zidu, steklu, lahki kovini in umetnih masah.. Za
tesnjenje sten, vgradnjo steklenih fasad in ekspanzijskih fug. Primerno
tudi za uporabo kot tesnilna masa za okvir.
Lastnosti:
elastičnost +/- 50%
odlična vremenska odpornost, vključno z odpornostjo na ozon, UV
sevanje in temperaturne ekstreme
ustreza ISO 11600-F & G-25LM in izpolnjuje tudi specifikacijo ISO 9047
razreda 50%
20-30 minut delovnega časa
hitro strjevanje
temperatura uporabe od -25 do + 50 ° C
Razpoložljive barve:
• Bela
• Črna
• Siva
• Transparent prozorna
Pakiranje:
•vrečka 600ml
Pred nanosom se površino očisti s čistilom R40 - DOW. Ne potrebuje
aktivatorjev za strjevanje.

Iso Chemie
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“

Komarniki ZANZAR
KOMARNIK FRONTAL 40 ( izdelan na dimenzijo )

AKCIJA

Vertikalni rolo komarnik Frontal 40 je naš najbolj
prodajan komarnik.
Lastnosti komarnika Frontal 40
•največja dimenzija 1600 x 2400 mm
•dimenzija omarice 40 x 52 mm
•dimenzija vodil 22 x 35 mm
•dva tipa zaključne lamele visoka 57 mm ali nizka
40 mm
•možnost montaže v špaleto ali v okno
•po višini nastavljiv clic-clac sistem za
zaustavitev
zaključne lamele
•siva ali črna transpatec mreža
•možnost vgradnje protivetrnih ščetk
•možnost vgradnje zavore
Barve:
•13 standardih RAL barv
•3 strukturne MARMO barve
•3 lesni dekornji

32,00

EUR / M2

Komarniki ZANZAR
KOMARNIK PLISE 0.18 ( izdelan na dimenzijo )

UGODNO
Plise komarnik 0.18
Lastnosti komarnika
•največja dimenzija 2000 x 2600 mm – enokrilni
•največja dimenzija 2400 – 2600 – obojestransko pomični
•širina samo 18mm
•siva ali barvana mreža
Barve:
•13 standardih RAL barv
•3 strukturne MARMO barve
•4 lesni dekorji

Pogoni za senčila TEC
MINI 10
Cevni motor za pogon senčil ali komarnikov
Premer: Ø 35mm
Napetost; 230V,
Za težo senčila do: 20 kg,
Navor: 10 Nm,
Hitrost vrtenja:17 obratov/min
Hrupnost: ≤46 dB
Dolžina: 34,6cm

MINI 10 E + DALJINEC
Cevni motor za pogon senčil ali
komarnikov
Premer: Ø 35mm
Napetost; 230V,
Za težo senčila do: 20 kg,
Navor: 10 Nm,
Hitrost vrtenja:17 obratov/min
Hrupnost: ≤46 dB
Dolžina: 51cm
Priložen enokanalni daljinec

28.00

ŽE ZA

EUR / KOS

Pogon za ventus ULTRAFLEX
Verižni pogon
ULTRAFLEX SINTESY 2000
HOD: 250 ALI 380 mm
MOČ: 300N
NAPETOST: 230V
HITROST POMIKA: 40mm/s
STOPNJA ZAŠČITE: IP20
MOŽNE BARVE:
UF40313C – ELUKS. SREBRNA
UF40314D – ČRNA
UF 40316F – BELA 9010
Pogon je primeren za nagibno,
vrtljivo ali izbočno odpiranje
oken. V ceni je vključen drsni
nosilec.
ALU OHIŠJE

40.00

EUR / KOS

Pogoni COMUNELLO
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

259,00

EUR/SET

Poštni nabiralniki
Vgradni in samostojni nabiralniki
Poštni nabiralniki Silmec so narejeni iz alu pločevine, ki je lahko
.
eluksirana ali prašno barvana.
Nabiralniki so namenjeni zunanji ali notranji rabi. Lahko jih pritrdimo
na zid, skozi vratni panel, ograjo, zid ali samostojo na nosilec.

Zidna montaža

Vgradni nabiralnik / panel

Inox kljuke REGUITTI
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!

Okovje za polkna MACO

Razlogi za uporabo Maco RUSTICO okovja:
rešitve za vse tipe materialov
montaža na okno, v špaleto ali na zid - ierto
nastavljivost okovja ( večja možnost nastavitev kot pri konkurenčnih
ponudnikih )
velika izbira pridržal, tudi za debeloslojne izolacije
velika nosilnost
možnost izvedbe različnih tipologij polken
10 letna garancija ( ob upoštevanju Maco navodil )
ekskluzivna Maco premium zaščita okovja z večslojnimi premazi
možnost izdobave okovja v različnih barvah RAL 9005 črna, RAL 9016
bela, RAL 7004 siva

Novost – TOM Extranet portal
Vsa tehnična pomoč na enem mestu

Okovje za steklo GEZE
Okovje GEZE PT, za
steklena krila
TALNI AVTOMAT GEZE TS 500 N

Zelo nizka skupna gradbena višina
samo 42 mm je pri novogradnjah
in dodatnem opremljanju
dobrodošla prednost. Z obema
izvedbama v kombinaciji z
vpenjalnimi okovji za steklo GEZE
je mogoče na preprost in
stroškovno ugoden način realizirati
optično zelo privlačna nihajna
vrata iz polnega stekla v poslovnih
ali zasebnih poslopjih.

Talno zapiralo TS 500 N EN3
za vrata do širine krila
950 mm
Fiksna sila zapiranja, velikost
EN 3.

PRITRDITEV ZGORNJEGA TEČAJA
GEZE PT 24

ZGORNJI TEČAJ
GEZE PT 20

AKCIJA
SPODNJI TEČAJ
GEZE PT 10

Set LEVOLAN 60
Set za montažo drsnih steklenih
kril
Set zajema:
vodilo 2050mm
prižeme za steklo
spodnji zaustavljač
set koles
pokrivna maska 2 x
za stensko montažo
možnost obojestranskega
mehkega zaustavljanja

Primerno za težo krila
do 60kg, vozički
integrirani v 50mm
vodilo.

Enostaven dizajn z nizko skupno višino vodila.
Enostavno in gladko drsenje zaradi kakovostnih
materialov
Primerno za steklo debeline 8,10,12mm
Barva vodila natur aluminij EV1

AKCIJA

POLIKARBONATI
NA ZALOGI
Polni polikarbonati ( po naročilu )
Prekatni polikarbonati ( zaloga )

Prekatni polikarbonat
Barve: rjava / bela / prozorna
Debelina: 6mm / 10mm / 16mm
Formati: 1250 x 2000 – 6000 10mm prozorna
2100 x 3000 ali 2100 x 6000

UV
OBSTOJNOST

Polni polikarbonat
Berve: rjava / bela / prozorna / modra / ...
Debelina: 0.75mm – 15mm
Formati: 2050 x 3050 – 6110

Z veseljem Vam pomagamo
SEDEŽ PODJETJA:
Pantal d.o.o.
Žnidarčičeva ulica 31
5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA
TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO
TADEJA ŠAVLI
Tel: +386 5 33 53 211
LILI ŽBOGAR
Tel: +386 5 33 53 200
NAROČILA
Tel: +386 5 33 53 217
Tel: +386 5 33 53 210
Tel: +386 5 335 32 01
GSM: +386 51 313 195
Mail: narocila@pantal.si
VODJE PROGRAMOV
okovje za pvc in les / program GEZE / izdelki za steklarje / montažni materiali / police / polnila pvc
KLAVDIJO CIGOJ
Tel: +386 5 33 53 213
GSM: +386 41 689 927
Mail: klavdijo.cigoj@pantal.si
program vrata / RAL montaža / poštni nabiralniki / zaščita za prste / Phonotherm / orodje za dom in vrt
KLEMEN VODOPIVEC
Tel: +386 5 33 53 219
GSM: +386 31 35 42 45
Mail: klemen.vodopivec@pantal.si
okovje za aluminij in železo / elektromotorji / programi za krovce / steklene ograje / panik okovje / komarniki / polnila alu
ALEN BELTRAM
Tel: +386 5 33 53 214
GSM: +386 41 633 243
Mail: alen.beltram@pantal.si
stroji
ŠTEFAN KRALJ
Tel: +386 5 33 53 200
Mail: kralj@pantal.si
KOORDINACIJA
VASJA STOPAR
GSM: +386 31 623 333
Mail: vasja.stopar@pantal.si

SVETOVALCI PO REGIJAH
Osrednja Slovenija, Gorenjska, Notranjska
MATEJ SLAPNIK
GSM: +386 51 313 232
Mail: matej.slapnik@pantal.si

Štajerska, Koroška, Prekmurje
ROBI KRAMARIČ
GSM: +386 51 230 010
Mail: robi.kramaric@pantal.si

Primorska, Notranjska
MATJAŽ BLAŽICA
GSM: +386 51 301 020
Mail: matjaz.blazica@pantal.si

Dolenjska, Bela Krajina
PANTAL - INFO
Tel:: +386 5 335 3200
Mail: info@pantal.si

