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Leto 2021 se nevzdržno poslavlja. Odhajajoče leto je bilo zelo pestro. Vsi 
smo imeli veliko dela, veliko se je gradilo ter zaključevalo nedokončane 
projekte iz prejšnjih let. Tudi za leto 2022 se obetajo novi objekti ter 
obilica dela. Upamo, da se bodo razmere na svetovnih trgih ustalite, ter 
da se bomo čimprej lahko vrnili v ustaljene tire, kjer ne bo težav z 
dobavami ter nenehnimi drastičnimi dvigi cen.

V tokratnih novicah predstavljamo novo linijo tesnilnih mas Torggler, 
zaradi vse večjega povpraševanja smo naš prodajni program obogatili s 
protivlomnimi kletnimi vrati Cantina. Arhitekti želijo, da se stavbno 
pohištvo čimbolj zlije z notranjim ambientom, zato predstavljamo nov 
model vrat Rasomuro s skritim podbojem in krilom, na katerega lahko 
zalepimo tapeto ali preprosto pobelimo.  In še mnogo več…

Z optimizmom zremo v novo leto, zato za Vas iščemo nove produkte, s 
katerimi boste pri svojem delu še uspešnejši.

Za konec: SREČNO!

Pomoč pri ogledu novic:

Želite izvedeti več o izdelkih? 

Kliknite na simbole in izvedite več.

Ste že obiskali našo novo spletno stran?
Všečkajte našo Facebook stran, in bodite v stalnem stiku z 

novostmi. 

Obiščite našo spletno stran www.pantal.si

VIDEO 

PREDSTAVITEV

OGLED 

KATALOGA

OGLED 

SPLETNE 

STRANI

http://www.pantal.si/


OBLIQ MINIMAL   



tesnilne mase TORGGLER

UNIVERSAL

Nevtralna silikonska tesnilna masa s sredstvom proti plesni.  Za tesnjenje 

različnih materialov ter v različnih okoljih.

OPIS

• odporen proti madežem

• visoka odpornost na UV žarke

• 30 barv ( po naročilu )

UPORABA

• Tesnjenje med steklom in okvirjem (kovina, predhodno pobarvana, 

lesena ali plastična okna );

• Tesnjenje med okenskim okvirjem in steno (zid, beton, omet).

• Tesnjenje spojev na ometu.

• Vodoodporna tesnilna masa, odporna tudi na plesen, zato je uporabna 

tudi v kopalnicah, bazenih...

• Odlično tesnjenje na marmorju in naravnem kamnu.

SILIKON N 2.0

Nevtralna silikonska masa, primerna za zastekljevanje ter vgradnjo 

oken in vrat.

OPIS

• Nevtralna eno komponentna silikonska tesnilna masa z nizkim 

modulom.

• Za elastično tesnjenje spojev in razteznih spojev med 

fasadnimi elementi in zasteklitvijo, z največjim delovnim 

raztezkom 25%.

• Utrjevanje poteka v reakciji z atmosfersko vlago.

• V prozorni barvi je masa odporna proti plesni.

• Masa je dobavljiva v barvi: transparent, bela, siva.

UPORABA

• Tesnjenje spojev med gradbenimi elementi, navpično in 

vodoravno, v zaprtih prostorih in na prostem.

• Visoka odpornost na UV žarke, vremenske vplive, zadrževanje 

vode, ekstremne temperature in staranje.

• V prozorni različici zagotavlja dolgotrajno odpornost na rast 

mikrobov.

• Odličen oprijem na gladkih in poroznih podlagah: steklo, trda 

plastika, PVC, poliakrilati, aluminij, jeklo, emajlirane površine, 

mavčne plošče, vlakneni cement, omet, zid, les, beton.

• Ne korodira kovin, se ne drobi, ne zmanjšuje začetne 

prostornine in ohranja elastičnost tudi pri nizkih temperaturah.

• Primeren je za vgradnjo oken in vrat po UNI 11673-1.

NOVO



tesnilne mase TORGGLER

POLYCARBONATE

Nevtralna silikonska tesnilna masa za polikarbonat.

OPIS

• dobra oprijemljivost

• visoka elastičnost

• odporen na UV žarke

• barva: prozorna

Masa Polikarbonat je posebej zasnovana tako, da ustreza zahtevam 

za namestitev polikarbonatnih plošč. Zagotavlja dober oprijem na ne 

poroznih podlagah, kot so steklo, porcelan, emajl, plastika in kovina. 

Izjemna odpornost na UV žarke, vremenske vplive in staranje, odlične 

lepilne lastnosti in visoka elastičnost zagotavljajo maksimalno 

odpornost skozi čas. 

UPORABA

Nevtralno utrjevalne lastnosti polikarbonata zagotavljajo, da ne 

oddaja nevarnih ali neprijetnih vonjav. Izdelek je zato primeren za 

uporabo v zaprtih prostorih, kot so industrijski objekti. Idealen je za 

vgradnjo polikarbonatnih plošč ter za strešne kritine, rastlinjake, okna, 

strešna okna in sončne kolektorje.

ACRYSIL PRO

Akrilno-silikonska tesnilna masa za tesnjenje fleksibilnih spojev, ki jih 

naknadno barvamo.

OPIS

• dobra odpornost na UV žarke

• odličen oprijem barve

• fleksibilnost do 15%

Acrysil Pro je eno komponentna tesnilna masa, sestavljena iz akril-

silan polimerov, razpršenih v vodni bazi. Ko vodna osnova izhlapi 

se izdelek strdi. Masa ostane prožna, ter nudi odlično odpornost 

proti staranju. Odlično oprijema gladke površine (kot so steklo, 

aluminij itd.) Acrysil Pro je odporen proti dežju le nekaj minut po 

nanosu. Zato je idealen za zunanjo uporabo, kjer vremenske 

razmere (neposredna verjetnost dežja) otežujejo uporabo drugih 

tesnilnih mas. Je enostaven za nanašanje, ne kaplja in se lahko 

hitro zgladi. Orodja za nanašanje lahko operete z vodo. Idealen 

je za tesnjenje notranjih in zunanjih spojev z največjo ekspanzijo 

18%. 

UPORABA

• Acrysil Pro je primeren za tesnjenje fleksibilnih spojev, pri 

vgradnji stavbnega pohištva

• Za tesnjenje spojev pri suho montažni gradnji

• Tesnjenje na ometu

• Tesnjenje razpok….

NOVO



kletna varnostna vrata CANTINA

Varnostna vrata CANTINA

Vrata so odlična rešitev za zaščito kletnih in servisnih prostorov, garaž in prostorov. 

Vrata odlikujejo naslednje lastnosti:

• vrata so namenjena notranji uporabi

• pocinkana pločevina 10/10 zunaj in 10/10 noter

• dve navpični jekljeni ojačitvi 15/10m m

• varnostna plošča plošča za cilinder

Osnovna oprema vrat ALU črna kljuka / kljuka

• slepi podboj (standardni, ožji mikro ), RAL 7001

• podboj (standardni, ožji ), RAL 7001

• vratno krilo: RAL 7001

• dve robustni nasadili nastavljivi po višini

• kvaliteten varnostni cilindrični vložek

• večtočkovni sistem zaklepanja, 5 fiksnih čepov, 3 izrivnih zaklepov na strani ključavnice

• tesnilo na vratnem krilu

UGODNO



notranja vrata BRAGA

Vratno krilo z utorom, debelina 44 mm, Obod krila iz 

masivnega lesa jelke, polnilo iz kartonastega satovja,  

MDF plošča, debeline 4 mm. pripravljena za barvanje ali 

prekrivanje s tapetami. Krilo je obrobljeno na 3 straneh 

spodaj je folja za zaščito pred vlago. 

Magnetna ključavnica, kljuka ni 

priložena

Skriti tečaji

ALU podboj za MK ali zidano steno

NOVO

Model RASOMURO 
Na vratno krilo lahko prilepimo tapeto ali jih 

pobarvamo v poljubno barvo. Vrata so skoraj 

nevidna v prostoru. Eleganten skriti ALU podboj, 

skriti tečaji in magnetna ključavnica.



varovanje premoženja

VARNOSTNE MREŽE

Estetske varnostne mreže, ki so harmonično zložljive 

in omogočajo različne sisteme odpiranja v špaleto 

ali preko špalete na zid.

Zložljiva vrata se pogosto uporabljajo pri zaščiti 

vhodov in oken stanovanjskih stavb in poslovnih 

objektov kot so trgovine, pisarne. Značilnosti tovrstnih 

vrat so kakovost izdelave in nizka cena, majhne 

dimenzije, enostavna vgradnja, dimenzije po meri, 

enostavne za uporabo in vzdrževanje, robustnost, 

trajnost.

• mreže z različno oblikovanimi lamelami

• možnost fiksnega ali dvižnega spodnjega vodila

• montaža v špaleto ali na zid

• preklop mreže 90° ali 180°
• različne barve za zunanjost

• debelina lamel 2mm, 2+2mm, 4mm,  4+4mm

• eno ali dvokrilni sistemi

• različna dodatna oprema

VARNOSTNI ROLOJI

Varnostni roloji se uporabljajo predvsem za poslovne 

prostore. Omogočajo velik razpon dimenzij.

Zaradi teže in velikosti, se običajno uporablja motorno 

gnane roloje. Krmiljenje poteka s pomočjo daljinskega 

upravljalnika ali s pritiskom na tipko. Ročno upravljanje pa 

s pomočjo palice - monokomande. Zaščitne mreže -

lamele, so dobavljive v različnih višinah 115mm ali 97mm 

ter v različnih izvedbah.

Tipi lamel:

• polne ravne 115mm

• mikrovrtane ravne 115mm

• polne zaobljene 97mm

• mikrovrtane zaobljene 97mm

• polne ravne 73mm

• mikrovrtane ravne 73mm

Lamele so lahko narejene iz naslednjih materialov:

• pocinkana pločevina

• inox 316

• Aluminij

https://pantal.si/varnostne-mreze-roloji
https://pantal.si/varnostne-mreze-roloji


mehanizmi za odpiranje

ULTRAFLEX sistemi za odpiranje ventus oken s pomočjo pletenice, vretenastega pogona ali verige

CAT

Odpiranje izzrivnih oken, rešitev za odpiranje oken s 

pomočjo verige. Možna montaža na okna iz vseh 

materialov.

• maksimalno odpiranje 260 mm

• odpiranje lahko poljubno prilagodimo

• hitra spojka za odklop mehanizma pri čiščenju

• primerno za krila širine najmanj 300mm

• pogon poteka s pomočjo pogonske ročice ali 

pogonske palice

Pogonske palice so lahko dolžine 1500, 2000, 2500 ali 

3000 mm.

Sistem je dobavljiv v barvah: bela RAL 9010, črna RAL 

9005 ter srebrna RAL 9006

VRETENAST POGON ZA KUPOLE

• za težo krila do 200kg

• pomik 310 mm

• barva krom in eluksirano srebrna

• pogon s pomočjo pogonske palice

Pogonske palice so lahko dolžine 1500, 2000, 2500 ali 

3000 mm.

KIT ZA NAGIBNO ODPIRANJE

Enostaven sistem za pomik nagibnih oken. Na zid se 

pritrdi pogonski mehanizem z ročico, pogon do okna 

poteka preko pletenice. Na oknu je zapirni mehanizem.

• pogon ventus odpiranja s pomočjo pletenice

• maksimalno odpiranje 250 mm

• za krila širine do 1500 mm

• pletenica dolžine 3000 mm

Sistem je dobavljiv v barvah: bela RAL 9010, črna RAL 

9005 ter srebrna RAL 9006

Možnost dobave tudi sistema za zapiranje več oken 

istočasno, ki so lahko postavljena vodoravno ali 

horizontalno.

UGODNO

https://pantal.si/rocni-pogoni
https://pantal.si/rocni-pogoni


panik okovje FUHR

multisafe 871 

multisafe 833 

MULTISAFE 871 

• vgradna ključavnica za izhod v sili s funkcijo panike 

• za enokrilna vrata panik izhodov v skladu z DIN EN 179 kljuka 

• za enokrilna vrata panik izhodov v skladu z DIN EN 1125 s potisnim 

drogom 

• protipožarna izvedba 

• z enotnim trnom 9 mm (funkcija panike E) 

• z 9 mm deljivim trnom (funkcija paničnega dostopa D) 

Opis 

• zaklepanje in odklepanje se izvaja preko cilindra. 

• odpiranje z notranje strani s kljuko ali drogom, 

• odpiranje od zunaj s cilindrom ali kljuko. 

• različne čelnice 16, 20 in 24 x 292 mm U 22 x 6, 24 x 6 in 24 x 6,7 x 292 

mm 

• površinska obdelava čelnice nerjaveče jeklo

• DM: 35, 40, 45, 55, 65 in 80 mm

• razdalja 92

MULTISAFE 833p

Večtočkovna panik ključavnica z 

avtomatskim zaklepanjem. 

Opis
• za enokrilna in dvokrilna vrata

• v skladu z DIN EN 179 ter DIN EN 

1125

• protipožarna izvedba

• po zapiranju vrat se vsi zapahi in 

glavni zapah samodejno zaprejo. 

• od znotraj se odpira z kljuko ali 

potisnim drogom, in

• od zunaj odpiranje s cilindrom ali 

kljuko

• različne panik funkcije

• različne čelnice 16, 20 in 24 x 292 

mm U 22 x 6, 24 x 6 in 24 x 6,7 x 292 

mm 

• površinska obdelava čelnice 

nerjaveče jeklo

• DM: 35, 40, 45, 55, 65 in 80 mm

• razdalja 92



panik okovje FUHR

autotronic 834P 

AUTOTRONIC 834P

Večtočkovna motorizirana panik ključavnica

OPIS
• za enokrilna ali dvokrilna vrata

• v skladu z DIN EN 179 ter DIN EN 1125

• protipožarna izvedba

Ključavnica je primerna za vrata, kjer je potreba po tritočkovnem 

zapiranju ter kontroli pristopa ali ko je ključavnica povezana na sistem 

odvoda dima in toplote.

Ob zapiranju se vsi zapahi pomaknejo v položaj zaprto, pomik zapahov v 

položaj odprto se izvede s pomočjo kljuke ali droga na notranji strani. Za 

odpiranje iz zunanje strani poskrbi elektro pogon, prav tako v primeru 

alarma.

panik kljuke in drogovi ECO SCHULTE

NOVO

Panik drog INOX EPN 950 po EN1125 

Panik kljuka po EN179 

Fiksna bunka 

V ponudbi imamo sete KLJUKA/KLJUKA/2X ŠČIT CILINDRA ter KLJUKA/BUNKA/2X ŠČIT CILINDRA v izvedbi iz 

nerjavečega jekla. Seti ustrezajo standardu EN179. Seti so certificirani skupaj s ključavnicami FUHR. 



talna tesnila

Vas moti neprijeten prepih pod vrati, v vaš prostor 

prihaja hrup s hodnika, ne morete spati zaradi 

svetlobe, ki prihaja v prostor pod vrati? 

Za vas imamo rešitev - podvratna tesnila, ki preprečujejo vdor nadležnih 

zvokov, vonjav, prepiha in svetlobe v vaše stanovanje, hišo ali poslovni 

prostor.

Talna tesnila lahko vgradite na stavbno pohištvo iz lesa, aluminija, 

umetnih mas ali kovine.

Zakaj izbrati padajoče talno tesnilo, namesto običajnih ščetk?

• talno tesnilo je v stiku s tlemi samo, ko je vratno krilo zaprto zato tesnilo ne pušča sledi po tleh

• vrata se odpirajo in zapirajo brez dodatnega napora;

• izredno dolga življenjska doba več kot 200.000 ciklov odpiranja in zapiranja;

• všečen videz ( standardno je omarica v eluksiarno srebrni barvi );

• tesnilo je vijačeno na krilo, zato med odpiranjem in zapiranjem ne odpada ( lahko ga tudi lepimo )..

https://pantal.si/talna-tesnila
https://pantal.si/talna-tesnila


okovje za vrata

Vratni zapah 

MAYA Giesse

Vratni tečaj 

DOMINA HP 

Giesse
Ključavnica OMEC

Samozapirala ECO SCHULTE

Talna tesnila CCE

Cilindri OMEC

VSE NA ENEM MESTU

V podjetju Pantal nudimo celovito ponudbo okova 

za izdelavo ALU, KOVINSKIH, LESENIH ter PVC vrat.

Poleg okovja vam nudimo še polnila, alu pločevino 

ter izolacijske plošče za izdelavo polnil.

V ponudbi imamo renomirane proizvajalce: OMEC, 

MACO, CISA, FUHR, GEZE, ECO SCHULTE, MASTER, 

GIESSE….  

Prejemniki OMEC

https://pantal.si/okovje-za-stavbno-pohistvo
https://pantal.si/okovje-za-stavbno-pohistvo


NOVOST KORA - GIESSE

SERIJA KLJUK IN POLOLIV – KORA GIESSE

Giesse predstavlja novo linijo kljuk, z 

enotnim videzom. Serijo sestavljajo pololive 

za okna, z različnimi sistemi za odpiranje, 

kljuke za vrata, ter kljuke za drsne stene.

• kljuke so narejene iz kvalitetne ALU 

zlitine

• jeklena vzmet, za pomoč pri odpiranju

• inox pritrdila

• mehanizem iz visoko kakovostne zlitine 

zagotavlja dolgo življenjsko dobo

• kvalitetno barvanje

• pester izbor obdelav z eluksažo, 

barvanjem ali trend obdelavo NOVO



odprodaja

izkoristite ugodno 
ponudbo izdelkov v 
odprodaji

ZALOGE SO OMEJENE

https://pantal.si/odprodaja-opuscenih-programov
https://pantal.si/odprodaja-opuscenih-programov


konstrukcijske plošče

Plošča je izdelana iz materiala THERMAPOR EPS-F z visoko gostoto. 

Plošče so lahke in omogočajo enostaven prenos ter hitro in čisto obdelavo ter rezanje in oblikovanje na željeno 

dimenzijo. Plošče lahko uporabljamo kot nastavke v kombinaciji s sistemskimi profili ( polični profil, razširitev, podložni 

profil ), kot samostojen nosilni element, ali kot del sistema omaric za žaluzije ali rolete. Material ima veliko tlačno trdnost 

– več kot 650kPa, zato je idealen za podlaganje pod okenske in vratne elemente. Nosilnost materiala >200kg/m -

odvisno od načina vgradnje.

Prednosti ISO-TOP konstrukcijskih plošč WF3

• majhna teža

• enostavna obdelava

• vodo odbojnost

• ne trohni in plesni

• odlična zvočna in toplotna izolativnost

• zrakotesnost

• visoka tlačna trdnost

montažne podloge

ELEKTRO PODLOGE

Za pritrjevanje elektro opreme

Elektro omarica Eldoline - EPS je sestavljena iz 

nosilne omarice in štirih pritrdilnih nosilcev. 

Nosilci so iz ognje odpornega poliamida, na 

katerega je prilepljen EPS material. Upadnice

so zaščitene s slepimi čepi iz EPS materiala. 

Nosilec je testiran tudi na “Blower Door Test”. 

Idealno za preprečitev toplotnih mostov. 

Elektro elementi so čvrsto pritrjeni v nosilni zid, s 

tem se prepreči pokanje fasade zaradi 

premikov.

Velikosti omarice:

150 x 150 mm - 1 element

210 x 150 mm - 2 elementa

215 x 150 mm - 3 elementi

Višina je odvisna od debeline fasade 80 - 300 

mm.

Doze so dobavljive tudi za VIMAR sistem.

https://pantal.si/iso-top-konstrukcijske-plosce-wf3
https://pantal.si/iso-top-konstrukcijske-plosce-wf3


EAGLE   

Linija vgradnih pogonov. Ti pogoni so 

izjemno odporni proti koroziji, diskretna in 

kompaktna zasnova.

ABACUS 220 / 300 /500                                                                                                               
Elektromehanski palični pogoni so idealni 

za stanovanjska in industrijska krilna vrata. 

Izdelki iz linije Abacus imajo enodelno 

aluminijasto ohišje v katerega so vgrajeni 

mehanski deli in motorji, kar zagotavlja 

trajnost in varnost.

CONDOR 220 / 340 / 500
Elektromehanski pogoni z zgibno roko 

Condor. Linija pogonov,  odpornih na 

udarce zasnovanih tako, da ustrezajo 

najvišjim standardom in odpornost v vseh 

vremenskih razmerah.

RAM 220 / 300 / 500
Pogon s teleskopsko palico. Ram je linija 

teleskopskih pogonov za nihajna vrata za 

krila širine do 5 m. 

pogoni za dvoriščna vrata

UGODNO

Set za krilna vrata zajema

• Pogon FORT 600 z brezkontaktnimi končnimi položaji

• Krmilna enota QUAD 1M z daljinskim upravljalnikom

• 1 par DART fotocelic

• 2-kanalni daljinski KEEP

• Oranžna opozorilna lučka SWIFT LED

• Podrobna navodila za namestitev

V paketu so vsi elementi, ki omogočajo enostavno 

namestitev in povezavo z električnim sistemom.

Tehnične lastnosti motorja:

• 230 Vac omrežno napajanje (50Hz)

• napajalnik motorja 24 VDC

• poraba energije 110 W

• največji absorbirani tok 5,0 A

• boost Max 550 N

• intenzivnost: 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



pogoni za senčila

 Pogoni imajo vgrajeno termično 

stikalo, ki ščiti pred 

preobremenitvijo.

 Senzor za ovire, je vgrajen v vse 

pogone s elektronskim končnim 

položajem serijsko. V primeru, 

da pogon zadene oviro se 

samodejno vstavi in prepreči 

poškodbo senčila. 



 IP 44 zaščita

 5 let garancije

 Tiho delovanje

 Določeni modeli imajo možnost 

tudi ročnega pomika s pomočjo 

pogonske palice – kar je zlasti 

primerno za območja kjer pride 

večkrat do izpada električne 

energije.

POGONI ZA SENČILA
Pogone je mogoče namestiti tako na nova kot na obstoječa 

senčila. 

V ponudbi pogoni za rolete, tende ter rolo vrata.

Pogoni omogočajo vgradnjo v različne dimenzije pogonske 

osi, skupaj s pritrdili jih lahko prilagodimo za večino tipov  

roletnih omaric.

Upravljanje preko stikala, daljinskega upravljalnika, vezava na 

inštalacijo pametne hiše, ali kot samostojni sistem z različnimi 

vhodnimi senzorji.



sistem za samonosna vrata INTEGRATOR

Comunello predstavlja nov sistem vodil, ter vpetja pogona na vodilo - INTEGRATOR

Zobata letev vgrajena v vodilo, nudi večjo varnost, trajnost ter bolj estetski videz. Skrita povezava pogona ter 
zobate letve za tišje delovanje in daljšo življenjsko dobo.

Voziček z integriranim zobnikom, ki omogoča 

hitro namestitev, ter enostavno priključite gredi 

na pogonski motor. 

Zobnik ter letev sta popolnoma zaščitena v notranjosti 

ohišja vodila, kar zagotavlja odlično zaščito pred 

umazanijo, snegom in ostalimi atmosferskimi vplivi. 

Vodilo je izdelano iz visoko kakovostnih jeklenih profilov z 

največjo debelino 6 mm in so na voljo v dolžinah 3 ali 6 m  

pocinkane ali surove

NOVO

https://www.youtube.com/watch?v=oEpp_RcUzRk
https://www.youtube.com/watch?v=oEpp_RcUzRk


orodja

Izvedba: Lamelni brusni disk z visoko granulacijo in 

robustnim krožnikom iz jeklene pločevine za večji

pritisk pri brušenju. Keramična brusna zrna (CERAMIC) s 

samodejnim ostrenjem na poliestrski podlagi za 

največjo zmogljivost odstranjevanja in odpornost.

• visoka hitrost odstranjevanja, zlasti na utrjenih 

površinah, trdih premazih in ojačanih zvarjenih

spojih

• dolga življenjska doba orodja zahvaljujoč 

večslojnemu abrazivnemu premazu

• učinkovito obdeluje tudi trde materiale

• brez pregretja obdelovanca (modre barve)

zahvaljujoč optimiziranemu odvajanju toplote je 

potrebno manj obdelave

• vsakič sveža delovna površina: dolgi lističi, ki se ob 

uporabi razkrivajo glede na porabo

• varno delo tudi pri visokih delovnih hitrostih in 

temperaturah zahvaljujoč posebnemu vezivu iz 

smole

• idealen tudi za uporabo z robotskimi sistemi

• dolga življenjska doba orodja

• za univerzalno uporabo

• hitrejše delo zaradi najvišje stopnje brušenja 

materiala

• lahko se uporablja dlje časa - brez glaziranja 

abrazivnih zrn

• zahvaljujoč izvrtini 22,23 mm se lahko uporablja s 

katero koli kotno brusilko

Trenutno le v dimenziji 125mm – A274812503600475

Lamelni brusni disk V4 

Purple Power 

CERAMIC 36

NOVO



tračne žage MEP

KAKOVOST, KI JI LAHKO ZAUPATE

Tračne žage MEP so sinonim za kakovost med 

žagami. Za proizvodnjo MEP žag so uporabljeni 

najboljši materiali. Kakovost izdelave žag ter 

uporabljenih materialov zagotavljajo dolgo 

življenjsko dobo, ob minimalnem vzdrževanju. 

Žage so namenjene predvsem vsakodnevni 

profesionalni uporabi. Žage so načrtovane in 

večinoma tudi izdelane v Italiji.

Prodajni program žag MEP zajema:

• ročne žage

• gravitacijske sistemske žage

• polavtomatske žage

• avtomatske žage

• oprema za žage

UGODNO

https://www.youtube.com/user/mepsaws/videos
https://www.youtube.com/user/mepsaws/videos


tržnica

ŠIFRA OPIS

BO-PE610/105 PODLOŽNI TRAK SAMOL.10X5MM SIV KOLUT10M

BO-PE610/155 PODLOŽNI TRAK SAMOL.15X5MM SIV KOLUT10M

BO-PE610/205 PODLOŽNI TRAK SAMOL.20X5MM SIV KOLUT10M

BO-PE610/405 PODLOŽNI TRAK SAMOL.40X5MM SIV KOLUT10M

PODLOŽNI TRAK
Podložni trak se uporablja za podlaganje pod steklom, 

polikarbonatom…, povsod kjer je potrebno ločiti elemente od 

osnovne konstrukcije. 

OZNAČEVALNI TRAK
Označevalni trak za označevanje gradbišča.  Širina traku 48mm, 

dolžina traku v roli 33m. Trak je narejen iz obstojnega PVC 

materiala.

VAKUUM NOSILKE
Kvalitetne PVC nosilke z gumijastim prijemalom. Za prenos stekla in 

ostalih gladkih elementov.

2 x prijemalo za prenos teže do:   70 kg

3 x prijemalo za prenos teže do: 100 kg

KLADIVO ZA LETVE
FI35mm..

YT-4632

REZALNIK ZA STEKLO
Karbidno rezilo YD05, 

dolžina 177mm..

YT-7560

TAPETNIŠKI NOŽ
Rezilo 9mm, 4 rezila 

priložena..

YT-7500

UGODNO



tržnica

PIŠTOLA ZA SILIKON V VREČKI
Za vrečke 600ml. Robustno ogrodje in 

mehanizem – za profesionalno uporabo. 

Priloženi nastavki za natančno nanašanje 

silikona.

YT-67583

PIŠTOLA ZA MONTAŽNO PENO
Ergonomski ročaj, kakovosten mehanizem za 

natančno, kontrolirano doziranje pene.

YT-6745

ELEKTRIČNI BRUSILNIK SVEDROV
Moč 70w, za brušenje svedrov fi  3 -16 mm, 

priloženi dve brusilni glavi..

VO-73470

https://pantal.si/download/file/fid/566
https://pantal.si/download/file/fid/566


polikarbonati

POLIKARBONATNE PLOŠČE

V ponudbi imamo polikarbonatne

plošče z enostransko UV zaščito. 

Debelina 6 – 16mm, po naročilu 

lahko tudi do debeline 40mm. 

Plošče se lahko uporablja za 

izdelavo nadstreškov, toplih gred, 

ali kot nadomestek stekla.

Vedno imamo v zalogi več kot 

5000m2 polikarbonatnih plošč.

Na zalogi tudi vsa potrebna 

pritrdila, zaključki iz PVC ali ALU 

materiala, zaporne folje in lepila…

UGODNO



novice v sliki

EMMEGI 

Vabimo vas, k ogledu novosti, ki jih je pripravilo podjetje EMMEGI – OBDELOVALNI CENTER VEGAMILL 

NINZ – kovinska in požarna vrata 

Za vas smo pripravili nov katalog kovinskih in požarnih vrat. Prenesite si katalog iz naše spletne strani. 

NEKOS – pogoni za okna

Oglejte si katalog pogonov za okna. Nekos izdeluje pogone za odvod dima in toplote ter naravno prezračevanje

https://www.emmegi.com/it/prodotto/centri-di-lavoro-cnc-emmegi/vegamill-hb
https://www.emmegi.com/it/prodotto/centri-di-lavoro-cnc-emmegi/vegamill-hb
https://pantal.si/kovinska-pozarna-vrata-ninz-0
https://pantal.si/kovinska-pozarna-vrata-ninz-0
https://pantal.si/download/file/fid/3353
https://pantal.si/download/file/fid/3353


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

Štajerska, Koroška, Prekmurje
ROBI KRAMARIČ

GSM: +386 51 230 010
Mail: robi.kramaric@pantal.si

Dolenjska, Bela Krajina
PANTAL - INFO

Tel:: +386 5 335 3200
Mail: info@pantal.si

Primorska, Notranjska
MATJAŽ BLAŽICA

GSM: +386 51 301 020
Mail: matjaz.blazica@pantal.si

Osrednja Slovenija, Gorenjska, Notranjska
MATEJ SLAPNIK

GSM: +386 51 313 232
Mail: matej.slapnik@pantal.si


