
VARNOSTNA VRATA CANTINA

POMOŽNA / SERVISNA VRATA
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Varnostna vrata CANTINA
Vrata so odlična rešitev za 

zaščito kletnih in servisnih 
prostorov, garaž in 

prostorov ker varnost ni 
nikoli drugotnega 

pomena. Ustvarijo pa tudi 
lep videz prostora.

VARNOSTNA VRATA CANTINA
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VARNOSTNA VRATA CANTINA
Vrata odlikujejo naslednje lastnosti:

• vrata so namenjena notranji uporabi

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

• dve navpični jekljeni ojačitvi 15/10mm

• varnostna plošča plošča za cilinder

Osnovna oprema vrat:

Okovje: 

•ALU črna kljuka / kljuka 

Podboji:

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

• podboj (standardni, ožji), RAL 7001

Vratno krilo: RAL 7001

Dve robustni nasadili nastavljivi po višini

Varnost

• kvaliteten varnostni cilindrični vložek

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

ključavnice

• tesnilo na vratnem krilu

OPOMBA: Na voljo so samo enokrilna vrata
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VARNOSTNA VRATA CANTINA

Dodatna oprema vrat / možna doplačila:

Okovje: 

• odprtine za prezračevanje (glej sliko)

Barve kril in podbojev: 

• RAL 6005

• RAL 8014

• RAL 8017

• RAL 9010

• RAL 1013

• Ostali RALi na povpraševanje

Nestandardne Dimenzije: 

• minimalna svetla mera: 60x190cm

• maksimalna svetla mera: 95x219cm

Standardni okvir, 

standardni slepi okvir
Ožji okvir, ožji slepi okvir Ožji okvir, mikro slepi 

okvir

Standardne dimenzije

Svetla mera prehoda L x H

H 209 CM

L 79,5 CM 84,5 CM 89,5 CM

Zidarska mera / odprtina: standardni okvir in slepi okvir L x H

H 215,5 CM

L 92,5 CM 97,5 CM 102,5 CM

Zidarska mera / odprtina: ožji okvir in slepi okvir L x H

H 215,5 CM

L 92,5 CM 97,5 CM 102,5 CM

Zidarska mera / odprtina: ožji okvir in mikro slepi okvir L x H

H 213,5 CM

L 88,5 CM 93,5 CM 98,5 CM



Podjetje Pantal d.o.o., se nahaja v Šempetru pri Novi Gorici, v neposredni 
bližini nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba, tik ob 
avtocesti. Ustanovljeno je bilo leta  1999, kot odziv na vedno večje 
povpraševanje po izdelkih za proizvodnjo in montažo stavbnega pohištva. V 
okolici smo prepoznavni kot sponzor različnih prireditev in kot
glavni sponzor uspešnega kolesarskega

kluba, KK Pantal. Urejeno zasebno lastništvo, ter jasna razvojna vizija podjetju 
omogočata nenehen razvoj, ter dopolnjevanje prodajnega programa.
Naše vodilo je, da svojim kupcem nudimo pomoč pri projektih od 
načrtovanja do realizacije, pozneje pa servis in pomoč v primeru težav.

Naša dejavnost

Osnovna dejavnost, je veleprodaja

izdelkov za izdelavo stavbnega pohištva. Na sedežu podjetja imamo 2300m2 

veliko skladišče, v katerem je vedno na zalogi preko 15000 različnih izdelkov, 

ki jih naši odjemalci potrebujejo pri svojem poslu. Maloprodaja se vrši v 

prodajalni na sedežu podjetja, ta je namenjena lokalnim kupcem, ki 

potrebujejo rezervne dele za svoja okna, vrata, ter drobne pripomočke za 

vsakodnevna dela v delavnici. Dnevno povprečno oskrbimo 200 

odjemalcev. Za dostavo blaga imamo lastna vozila, koristimo pa tudi usluge 

hitre pošte.

Servisna dejavnost

Servisna služba se ukvarja s popravili in vzdrževanjem strojev, katere 

prodajamo v podjetju Pantal.

Naši kupci 

Zvestoba preko 2000 stalnih kupcev, je naš največji uspeh. Naši kupci so veliki 

in majhni proizvajalci stavbnega pohištva, steklarji, krovci, kovinarji, izvajalci 

zaključnih del v gradbeništvu, mizarji ter hobi mojstri. Oskrbujemo tudi 

prodajalne na drobno, zlasti železnine in gradbene trgovine, ki nudijo blago iz 

našega prodajnega programa. Kupci nam ostajajo zvesti, ker prisluhnemo 

njihovim željam in potrebam, velika zaloga blaga zagotavlja, da naročeno 

blago vedno dobijo, redne dobave pa jim zagotavljajo nemoteno 

poslovanje.
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PREDSTAVITEV PODJETJA PANTAL



ZAKAJ SODELOVATI Z NAMI

•prilagodljivost podjetja

•strokovno usposobljena in motivirana ekipa

•reference, kjer se naši produkti vidijo v praksi

•hitra dobava

•stalna zaloga

•naši predstavniki na terenu nudijo pomoč in nasvet

•svetovno znani in preverjeni dobavitelji

•zadovoljne stranke

•pomoč pri izdelavi ponudb in iskanje ustreznih rešitev
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Uspešno zaključeni projekti povedo vse!

Skupaj z našimi partnerji smo opremili številne objekte po Sloveniji in tujini. Pantal je sodeloval kot dobavitelj materialov in
opreme ali kot podizvajalec. Zadovoljne stranke, ki jim ponudimo prave rešitve, strokovno storitev, ter pomoč v primeru 
težav, nas opogumljajo, da se lotimo tudi najzahtevnejših projektov.
V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj referenc.
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REFERENCE NAŠIH PARTNERJEV



Pantal trgovina in storitve 

d.o.o.

Žnidarčičeva ulica 31 5290 
Šempeter pri Gorici Slovenija

www.pantal.si
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