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O FIRMIE

Firma TECH-PLAST od wielu lat specjalizuje się w produkcji drzwi chłodniczych, 

mroźniczych, gazoszczelnych oraz zajmuje się budową różnego rodzaju obiektów  

z zastosowaniem systemów lekkiej obudowy np.: przechowalni, chłodni, mroźni, hal  

i pawilonów.

Wieloletnie doświadczenie i ściśle ukierunkowany profil produkcji zaowocowało 

stworzeniem produktów najwyższej jakości oraz pozwoliło na zaoferowanie usług  

w bardzo wymagającym dziale budownictwa. 

Dystrybucja naszych produktów odbywa się w oparciu o własny dział sprzedaży.  

Do dyspozycji jest dział handlowy oraz handlowcy, których zadaniem jest przedsta-

wienie oferty firmy oraz udzielenie pomocy doradczej przy ustalaniu optymalnych  

rozwiązań.

Największą zaletą naszej firmy jest fakt iż sami zajmujemy się montażem naszych  

produktów, dzięki czemu mamy możliwość obserwacji zmieniającego się  

zapotrzebowania naszych Klientów, co ułatwia dopasowanie produktów do  

stawianych im wymagań.

Wieloletnia działalność naszej firmy przyniosła grono zadowolonych Klientów  

nie tylko na polskim rynku.
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jednoskrzydłowe  przesuwne

Drzwi gazoszczelne

RAL 6011 RAL 5015 RAL 3000 RAL 9002 RAL 1003

Laminat RAL kwas

Płat drzwiowy

• płat gr. 100 mm wypełniony: piana poliureta-
nowa o gęstości 50 kg/m³ 

• poszycie płata: laminat poliestrowo szklany 
gr. 1,6 mm (wykończenie „krople wody”)

• płat wykonany z płyt warstwowych PU gr. 
100 mm

• poszycie płyt warstwowych: blacha stalowa 
gr. 0,5 mm, ocynkowana pokryta lakierem 
poliestrowym

• obramowanie płata: wzmocnione wykonane 
z blach kwasoodpornych 1.4301  (chromoni-
kiel) gr. 1,5 mm

• uszczelki: silikonowe wulkanizowane

• poprzeczka ochronna: profil zamknięty 40 x 
40 blacha kwasoodporna 1.4301 gr. ścianki 
2 mm

• okienko: 
 
•   klamka zamykana na kluczyk 
•   uszczelki gumowa zgrzewana 
•   uszczelka silikonowa wulkanizowana 
•   szyba podwójna zespolona

Ościeżnica drzwi

• wzmocniona kątowa wykonana z blach kwa-
soodpornych 1.4301 z progiem płaskim typu 
kątownik do zatopienia w posadzce

Osprzęt drzwi 

• układ jezdny TECH-PLAST wykonany ze sta-
li kwasoodpornej 1.4301 z opcją unoszenia 
drzwi podczas otwierania

• dolne prowadzenie kwasoodporne 1.4301

• dociski mimośrodowe kwasoodporne z ele-
mentami ertalonowymi (jeden z docisków po-

siada otwory do zamknięcia na kłódkę

• komplet elementów montażowych

• 2 zawory kulowe

Drzwi gazoszczelne dostępne są w 5 kolorach
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jednoskrzydłowe  przesuwne

Drzwi gazoszczelne

docisk dolny

układ jezdny 2 zawory kulowe dociski mimośrodowe

odpychacze

Systemy wspomagające  
otwieranie

• odpychacz zewnętrzny – system uła-
twiający otwieranie drzwi

• odpychacz wewnętrzny – system uła-
twiający otwierania drzwi

• rączka zewnętrzna

Dodatkowe informacje

Produkowane przez nas drzwi chłod-
nicze posiadają patent NR 208694. 
 
Rozwiązania zastosowane w wyżej wymie-
nionych drzwiach są zastrzeżone w Urzę-
dzie Patentowym, jako wzory przemysłowe:

• docisk zewnętrzny drzwi NR 14800

• docisk wewnętrzny drzwi NR 14861

• docisk drzwi NR 14801

• uszczelka drzwi Wp – 16853

• prowadnice górne drzwi komór chłod-
niczych Wp 17445

• drzwi posiadają ATEST HIGIENICZNY
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jednoskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi chłodnicze

zakres temperatur w komorze 
od +0°C do +25°C

Płat drzwiowy

• poszycie płata: blacha kwasoodporna  
gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm 
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym 

• gr. płata 80 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretano-
wą o gęstości ok. 50kg/m³

Ościeżnica drzwi

• jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm 
(nie wchodząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna 
gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm 
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi

• zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas 
otwierania: wykonane z materiałów kompo-
zytowych, odporne na niską temperaturę i 
korozję z regulacją w trzech płaszczyznach

• zamek bezpieczny z możliwością awaryjne-
go otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczy-
ka. Od wewnątrz podświetlenie fluorescen-
cyjne

• uszczelki: silikonowe wulkanizowane

• próg: bez progu lub próg płaski do zatopie-
nia w posadzce

Informacje dodatkowe 

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

uszczelka silikonowa

zamek zewnętrznyzamek wewnętrzny

zawias
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jednoskrzydłowe  przesuwne

Drzwi chłodnicze

odpychacz zewnętrzny i wewnętrzny

zamek wewnętrzny rączka zewnetrzna i wewnętrzna

układ jezdny

Płat drzwiowy

• poszycie płata: laminat poliestrowo-szklany gr. 1,6 mm 
– wykończenie „krople wody”. Rama płata wykonana z 
blach kwasoodpornych

• gr. płata 80 lub 100 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęsto-
ści ok. 50 kg/m³

• poszycie płata blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub bla-
cha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem 
poliestrowym

• gr. płata 80 lub 100 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęsto-
ści ok. 50 kg/m³

• płat wykonany z płyt warstwowych – rama płata/obramo-
wanie płata z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm

• poszycie płyt warstwowych: blacha stalowa gr. 0,5 mm, 
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym

• gr. płata 100 mm

• rdzeń płat: styropian o gęstości powyżej 15 kg/m³ lub 
pianka poliuretanowa

Ościeżnica drzwi

• jednostronna nakładkowa 20 mm x 100 mm (nie wcho-
dząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm 
lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta la-
kierem poliestrowym

• poszycie ościeżnicy: blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynko-
wana pokryta lakierem poliestrowym

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

• próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia w posadz-
ce – licujący się z posadzką lub futryna dookólna 

Osprzęt drzwi

• układ jezdny opatentowany, wykonany ze stali kwa-
soodpornej z opcją dociskania do ściany i opada na 
posadzkę drzwi przy zamykaniu

• dolne prowadzenie wykonane ze stali kwasoodpornej

• uszczelki wykonane z EPDM i gumowe

Systemy wspomagające otwieranie drzwi

• rączka zewnętrzna i wewnętrzna

• odpychacz zewnętrzny - system wspomagania otwiera-
nia drzwi od strony zewnętrznej

Informacje dodatkowe

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Laminat RAL kwas Płat z płyt warstwowych
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dwuskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi chłodnicze

zakres temperatur w komorze 
od +0°C do +25°C

Płat drzwiowy

• poszycie płata: blacha kwasoodporna  
gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm 
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym 

• gr. płata 80 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretano-
wą o gęstości ok. 50kg/m³

Ościeżnica drzwi

• jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm 
(nie wchodząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna 
gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm 
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi

• zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas 
otwierania: wykonane z materiałów kompo-
zytowych, odporne na niską temperaturę i 
korozję z regulacją w trzech płaszczyznach

• zamek bezpieczny z możliwością awaryjne-
go otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczy-
ka. Od wewnątrz podświetlenie fluorescen-
cyjne

• uszczelki: silikonowe wulkanizowane

• próg: bez progu lub próg płaski do zatopie-
nia w posadzce

Informacje dodatkowe 

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

zamek zewnętrzny

zamek wewnętrzny zawias

zamek wewnętrzny
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zakres temperatur w komorze 
od +0°C do +25°C

jednoskrzydłowe  zawiasowe

Hardfiber

Drzwi chłodnicze

Płat drzwiowy

• poszycie płata: laminat poliestrowo-szklany 
gr. 1,6 mm – wykończenie „krople wody”. 
Rama płata wykonana z blach kwasoodpor-
nych 

• grubość płata 80 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretano-
wą o gęstości ok. 50 kg/m³

• uszczelnienie dolne: szczotka lub uszczelka 
silikonowa

Ościeżnica drzwi

• jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm 
(nie wchodząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna 
gr. 0,8 mm

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi

• zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas 
otwierania: wykonane z materiałów kompo-
zytowych, odporne na niską temperaturę i 
korozję z regulacją w trzech płaszczyznach

• zamek bezpieczny z możliwością awaryjne-
go otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczy-
ka. Od wewnątrz podświetlenie fluorescen-
cyjne

• uszczelki: silikonowe wulkanizowane

• próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia 
w posadzce

Informacje dodatkowe

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

uszczelka silikonowa

zamek wewnętrzny zawias

zamek zewnętrzny
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jednoskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi mroźnicze

zakres temperatur w komorze 
od +0°C do -25°C

Płat drzwiowy

• poszycie płata: laminat poliestrowo-szkla-
ny gr. 1,6 mm – wykończenie krople wody. 
Rama płata wykonana z blach kwasoodpor-
nych 

• poszycie płata: blacha kwasoodporna gr. 
0,8mm lub blacha stalowa gr. 0,5mm ocyn-
kowana pokryta lakierem poliestrowym

• gr. płata 120 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretano-
wą o gęstości ok. 50 kg/m³

• uszczelnienie dolne: uszczelka silikonowa

Ościeżnica drzwi

• jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm 
(nie wchodząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna 
gr. 0,8 mm

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

W ościeżnicy umieszczony jest wymienialnych 
przewód grzewczy o stałej mocy 30 lub 50 W/1mb

• próg: próg płaski do zatopienia w posadzce 
(kątownik scalony z ościeżnicą) – licujący 
się z posadzką lub futryna dookólna

Osprzęt drzwi

• zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas 
otwierania: wykonane z materiałów kompo-
zytowych, odporne na niską temperaturę i 
korozję z regulacją w trzech płaszczyznach

• zamek bezpieczny z możliwością awaryjne-
go otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczyka

• uszczelki: silikonowe wulkanizowane

Informacje dodatkowe 

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Laminat RAL kwas

przewód grzewczy

przewód w ościeżnicy zawias

zamek wewnętrzny
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odpychacz zewnętrzny

przewód w ościeżnicy rączka zewnętrzna

układ jezdny

jednoskrzydłowe  przesuwne

Drzwi mroźnicze

zakres temperatur w komorze 
od +0°C do -25°C

Płat drzwiowy

• poszycie płata: laminat poliestrowo-szkla-
ny gr. 1,6 mm – wykończenie krople wody. 
Rama płata wykonana z blach kwasoodpor-
nych 

• poszycie płata: blacha kwasoodporna gr. 0,8 
mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynko-
wana pokryta lakierem poliestrowym

• grubość płata 120 mm

• płat wypełniony sztywną pianką poliuretano-
wą o gęstości ok. 50 kg/m³

Ościeżnica drzwi
• jednostronna nakładkowa 20 mm x 100 mm 

(nie wchodząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna 
gr. 0,8 mm

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

• w ościeżnicy umieszczony jest wymienialny 
przewód grzewczy o stałej mocy 30 lub 50 
W/1mb

• próg: próg płaski do zatopienia w posadzce 
(kątownik scalony z ościeżnicą) – licujący 
się z posadzką lub futryna dookólna

Osprzęt drzwi

• układ jezdny opatentowany, wykonany ze 
stali kwasoodpornej z opcją dociskania do 
ściany i opada na posadzkę drzwi przy za-
mykaniu

• dolne prowadzenie: wykonane ze stali kwa-
soodpornej

• uszczelki: silikonowe

Systemy wspomagające otwieranie 
drzwi 
• rączka zewnętrzna i wewnętrzna

• odpychacz zewnętrzny

Informacje dodatkowe

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Laminat RAL kwas
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jednoskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi wahadłowe

zawias uszczelka

okienko owalne poszycie ochronne

Laminat RAL kwas

Płat drzwiowy

• poszycie płata: laminat hardfiber gr. 1,6 mm 
(z wykończeniem „krople wody”), rama płata 
wykonana z blach kwasoodpornych 

• poszycie płata: blacha stalowa gr 0,5 mm 
ocynkowana pokryta lakierem poliestro-
wym lub blacha gr. 0,8 mm kwasoodporna 
matowa 2B

• grubość płata 40 mm

• wypełnienie płata: sztywna pianka poliureta-
nowa o gęstości ok. 50 kg/m³

• rama płata drzwi wykonana z blachy kwaso-
odpornej gr. 1,5 mm

Futryna
• wykonana z profilu kwasoodpornego  

60 x 30 x 3

• próg: bez progu

Osprzęt drzwi

• zawiasy: wykonane z materiałów kompozy-
towych z elementami ze stali nierdzewnej. 
Posiadają funkcję stop przy 90°

• poszycie ochronne z płyt polietylenowych gr. 
4 mm lub 5 mm (dwa pasy na każdą stronę 
skrzydła drzwiowego)

• okienko owalne w gumowej ramie (prze-
szklenie plexi)

Informacje dodatkowe

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Uwagi

• drzwi nieszczelne - bez uszczelek w górnej 
i dolnej części płatów drzwiowych, przezna-
czone do odgradzania ciągów komunikacyj-
nych

• drzwi typu lekkiego nie są przeznaczone do 
ostrego traktowania np. wózkami
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dwuskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi wahadłowe

poszycie ochronne zawias

uszczelkaokienko owalne

Laminat RAL kwas

Płat drzwiowy

• poszycie płata: laminat hardfiber gr. 1,6 mm 
(z wykończeniem „krople wody”), rama płata 
wykonana z blach kwasoodpornych 

• poszycie płata: blacha stalowa gr 0,5 mm 
ocynkowana pokryta lakierem poliestro-
wym lub blacha gr. 0,8 mm kwasoodporna 
matowa 2B

• grubość płata 40 mm

• wypełnienie płata: sztywna pianka poliureta-
nowa o gęstości ok. 50 kg/m³

• rama płata drzwi wykonana z blachy kwaso-
odpornej gr. 1,5 mm

Futryna
• wykonana z profilu kwasoodpornego  

60 x 30 x 3

• próg: bez progu

Osprzęt drzwi

• zawiasy: wykonane z materiałów kompozy-
towych z elementami ze stali nierdzewnej. 
Posiadają funkcję stop przy 90°

• poszycie ochronne z płyt polietylenowych gr. 
4 mm lub 5 mm (dwa pasy na każdą stronę 
skrzydła drzwiowego)

• okienko owalne w gumowej ramie (prze-
szklenie plexi)

Informacje dodatkowe

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Uwagi

• drzwi nieszczelne - bez uszczelek w górnej 
i dolnej części płatów drzwiowych, przezna-
czone do odgradzania ciągów komunikacyj-
nych

• drzwi typu lekkiego nie są przeznaczone do 
ostrego traktowania np. wózkami
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jednoskrzydłowe  przesuwne

Drzwi przemysłowe

Płat drzwiowy

• płat wykonany z płyt warstwowych – rama 
płata/obramowanie płata z blachy kwasood-
pornej gr. 1,5 mm

• poszycie płyt warstwowych: blacha stalowa 
gr. 0,5 mm, ocynkowana pokryta lakierem 
poliestrowym

• gr. płata 100 mm

• rdzeń płat: styropian o gęstości powyżej 15 
kg/m³ lub pianka poliuretanowa

Ościeżnica drzwi
• jednostronna nakładkowa 20 mm x 100 mm: 

(nie wchodząca w światło otworu)

• poszycie ościeżnicy: blacha stalowa gr. 
0,5mm ocynkowana pokryta lakierem 
poliestrowym 

• rdzeń – sklejka wodoodporna

• klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi

• układ jezdny opatentowany, wykonany ze 
stali kwasoodpornej z opcją dociskania do 
ściany i opada na posadzkę drzwi przy za-
mykaniu

• dolne prowadzenie: wykonane ze stali kwa-
soodpornej

• uszczelki: EPDM i gumowe

Systemy wspomagające otwieranie:
• rączka zewnętrzna i wewnętrzna

• odpychacz zewnętrzny – system wspomaga-
nia otwierania drzwi od strony zewnętrznej

Dodatkowe informacje:

• drzwi posiadają atest higieniczny PZH

• istnieje możliwość montażu furtki w płacie 
drzwiowym

układ jezdny odpychacz zewnętrzny

rączka zewnętrznazamek furtki
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jednoskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi techniczne

Płat drzwiowy

• laminat poliestrowo szklany gr. 1,6mm –  
wykończenie powierzchni „krople wody”. 
Rama płata z profilu aluminiowego  
anodowanego na srebrno ze stopu 6060 T6

• grubość płata 40 mm

• płat wypełniony sztywną pianą  
poliuretanową o gęstości ok. 50kg/m³

• uszczelnienie dolne: szczotka IBS z bardzo 
gęstym włosiem z czarnego poliprepylenu

Ościeżnica drzwi

• wykonana z profilu aluminiowego, 
komorowego usztywnianego w kolorze  
RAL 9006

• ościeżnica posiada uszczelkę gumową 
wciskaną

Osprzęt drzwi

• klamka bezpieczna 9 x 9 x125 z trwałym trz-
pieniem odpornym na dużą eksploatację

• zamek wpuszczany stosowany w drzwiach o 
masie do 100kg, siła zamykająca 50N

• wkładka bębenkowa wysokiej trwałości 
klasyfikacja wg PN EN 1303:2015-07: 1 6 0 
B 0 C 4 0. Zabezpieczenie klasa 4 co  
najmniej 30 000 kombinacji klucza.  
Odporności na korozję i temperaturę klasa 
C - wysoka odporność na korozję i tempera-
turę od -20°C do + 80°C

• zawias dwuczęściowy z regulacja w 3 płasz-
czyznach: poziomą, regulacją wysokości i 
regulacją docisku

Informacje dodatkowe

• Bulaj tłoczony 350 mm nierdzewny.  

Pierścienie wykonane są ze szlifowanej 

blachy nierdzewnej, szyba wykonana jest 

ze szkła przeźroczystego bezpiecznego. 

Przeszklenie o średnicy 235 mm

Laminat Hardfiber

zawias ościeżnica

okienko owalne bezpieczna klamka
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dwuskrzydłowe  zawiasowe

Drzwi techniczne

Płat drzwiowy

• laminat poliestrowo szklany grub. 1,6mm –  
wykończenie powierzchni „krople wody”. 
Rama płata z profilu aluminiowego  
anodowanego na srebrno ze stopu 6060 T6

• grubość płata 40 mm

• płat wypełniony sztywną pianą  
poliuretanową o gęstości ok. 50kg/m³

• uszczelnienie dolne: szczotka IBS z bardzo 
gęstym włosiem z czarnego poliprepylenu

Ościeżnica drzwi

• wykonana z profilu aluminiowego, 
komorowego usztywnianego w kolorze  
RAL 9006

• ościeżnica posiada uszczelkę gumową 
wciskaną

Osprzęt drzwi

• klamka bezpieczna 9 x 9 x125 z trwałym trz-
pieniem odpornym na dużą eksploatację

• zamek wpuszczany stosowany w drzwiach o 
masie do 100kg, siła zamykająca 50N

• wkładka bębenkowa wysokiej trwałości 
klasyfikacja wg PN EN 1303:2015-07: 1 6 0 
B 0 C 4 0. Zabezpieczenie klasa 4 co  
najmniej 30 000 kombinacji klucza.  
Odporności na korozję i temperaturę klasa 
C - wysoka odporność na korozję i tempera-
turę od -20°C do + 80°C

• zawias dwuczęściowy z regulacja w 3 płasz-
czyznach: poziomą, regulacją wysokości i 
regulacją docisku

Informacje dodatkowe

• Bulaj tłoczony 350 mm nierdzewny.  

Pierścienie wykonane są ze szlifowanej 

blachy nierdzewnej, szyba wykonana jest 

ze szkła przeźroczystego bezpiecznego. 

Przeszklenie o średnicy 235 mm

Laminat Hardfiber

zawias ościeżnica

zamek wewnętrzny bezpieczna klamka



TECH-PLAST            KATALOG PRODUKTÓW 17

Komory  chłodnicze



Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Zakład Obsługi Technicznej „TECH-PLAST”  

Zarzecze ul. Starowiejska 49a, 37-400 Nisko
woj. Podkarpackie

tech-plast.pl


