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Pan-Dur® - Glasafdeksystemen

De koeling in een supermarkt staat in voor maar liefst 40 tot 60% van het volledige ener-
gieverbruik. Hierop besparen is een must, zeker wanneer men weet dat de energieprijzen 
voortdurend stijgen! Bovendien moet men ook rekening houden met de CO2 uitstoot om de 
“global warming” tegen te gaan. We willen de leefbaarheid op onze aarde  toch veilig stellen 
voor onze toekomstige generaties?

Samen met Linum kunt u hier nu reeds ten volle aan meewerken. Linum biedt glasafdek-
systemen voor zowel koel- als vriesmeubelen die energiebesparend en milieubewust zijn. 
Bovendien bieden ze een maximale zichtbaarheid van de uitgestalde producten en verhogen 
ze de hygiëne en het dagelijkse winkelcomfort in de koelafdeling.

Linum glasafdeksystemen worden op maat gemaakt en steunen op 4 pijlers:

1. Functionaliteit:
Energiebesparing door juiste positionering van glas en verlichting. De glasafdekking zorgt 
er voor dat er energie wordt bespaard. Men heeft tevens de mogelijkheid om de lichtbron 
te bevestigen buiten het vriesmeubel. Op die manier worden infraroodstralen in het meubel 
vermeden.

2. Presentatie:
Visibiliteit en presentatie zijn uitermate belangrijk bij glasafdeksystemen. De zichtbaarheid 
van de producten in koel- en vriesmeubelen wordt 100% behouden door de frameloze inzet-
ting van het glas.

3. Hygiëne:
Men moet de nodige aandacht schenken aan de koudeketting in onze voedselketen. Daarom 
is het van groot belang dat de gepresenteerde producten op de juiste temperatuur worden 
bewaard! 

4. Maatwerk:
Concrete oplossingen voor elk type meubel, zowel voor nieuwuitrusting als voor retrofitting* 
(*: het plaatsen van glasafdeksystemen op reeds bestaande open koelmeubelen).

Vandaag is de consument meer en meer milieubewust zodat het openen of wegschuiven van 
glas geen belemmering vormt. Integendeel, hij weet dit te waarderen.
De consument beseft dat de supermarktketen bezorgd is om het milieu en energiebespa-
ring en vooral belang hecht aan de ”koude ketting” van het aanbod verse en diepgevroren 
producten.

*: Gegevens gebaseerd op testopstellingen. Waarden zijn indicatief en niet gegarandeerd. 
   Finale energiebesparing afhankelijk van externe factoren (omgeving, type meubel, vochtigheid, ...).

LINUM … doordachte 

energieoplossingen  

die zich snel terugbetalen!

Pan-Dur® 
Bewezen energiebesparing

Case Study vrieseiland*:
• 40% energiebesparing tov open vrieseiland
• Ofwel 4 kWh per m² open meubel per dag
• Omgerekend voor een dubbel vrieseiland van 6 m lengte  

en met een kopmeubel (~14 m²) geeft dit een besparing van  
20 440 kWh per jaar!

Case Study wandkoelers*:
• 60% energiebesparing (enkel glas) of 66% energiebesparing  

(dubbel glas) tov open wandkoeler
• Ofwel ongeveer 10 kWh per dag per meter afgedekte wandkoeler
• Omgerekend voor een wandkoeler van 7,5 m geeft dit een 

besparing van 27 375 kWh per jaar!

Hierbovenop komt nog:
• Energiebesparing door minder stookkosten voor de winkel zelf
• Constante temperatuur garantie
• Aangenamer winkelgevoel in de koel- en vrieszone
• De tevredenheid bij de ecologisch bewuste consument
• Minder slijtage bij bewegende delen zoals compressor

Linum biedt glasafdeksystemen aan voor:
• Vrieseilanden
• Wandkoelers
• Halfhoge wandkoelers
• Combi-vriesmeubels


