Lindab Doorline

|

Industriportar

Lindab Doorline TM

Lindab industriportar
Förenkla din vardag

Lindab Doorline

2

|

Industriportar

Lindab Doorline

|

Industriportar

Öppna dörren till
funktion och finish

Det krävs mycket mer av en industriport idag än tidigare. Den
måste uppfylla myndigheternas och försäkringsbolagens krav
utan att det går ut över funktion eller design.
Lindabs takskjutportar har alla de säkerhets- och funktionsegenskaper som behövs i fabriker, ladugårdar, bilhallar, sporthallar och andra större byggnader. För att du ska få den port
som passar just dina behov och önskemål har vi ett brett urval
av paneler, färger och tillbehör att välja mellan.
Lindabs industriportar i korthet
• skräddarsydda
• högisolerande
• Finger Protection-system
• tålig yta
• attraktiv design
• smarta öppningsfunktioner
• uppfyller nya EU-standarder
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Hårt men lätt

Våra isolerade portar och panoramaportar finns i olika designutföranden. De är tillverkade i rejält men lätt aluminium eller stål med en
tålig polyesterbeläggning. Fönstren levereras i stark termoakryl som
standard.
Högisolerande
Vår LDI-port är gjord i sektioner med en kärna av extruderad polystyren. Den speciella tätningstekniken och portens inbyggda styrka
gör att den står emot allt från drag till mycket starka vindar. Porten
är frostsäker, eftersom kärnan är vattenavvisande.
Panoramafönster
LDP-porten har panoramafönster. Det innebär att du kan få in dagsljus i lokalen – en stor fördel för verkstadspersonal eller besökare i
utställningshallar. Porten har profiler i extruderat aluminium. Du kan
välja mellan flera olika fönstertyper eller täckta, isolerade fyllningar.
LDC-porten är en smart kombination av LDI- och LDP-modellerna.
En perfekt fasad
Vårt breda sortiment gör att du får en industriport som är både funktionell och snygg – oavsett vilken fasaddesign din fastighet har. Om
du behöver en separat gångdörr för besökare och personal kan du
naturligtvis få det.
Det finns också matchande sido- och överpartier. Behöver du fasta
partier för att minska ett befintligt porthål, kan vi naturligtvis leverera
det.
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Ta det säkra för det osäkra

Gör vardagen säkrare för dina medarbetare. Använd industriportar
med inbyggt skydd mot skador. Lindab har utvecklat säkerhetssystem som uppfyller myndigheternas krav. Detta gör att både du och
de som använder porten slipper onödigt besvär.
Unik säkerhetslösning
Finger Protection-systemet, som är patenterat av Lindab, gör porten
säker eftersom det förhindrar att användarna klämmer fingrarna mellan portens paneler. Systemet följer gällande EU-bestämmelser.
Säkerhet på båda sidor
Porten kan utrustas med extra fallskydd som gör att porten inte
plötsligt kan falla ner. Även på insidan har vi prioriterat säkerheten.
Nu kan man inte längre fastna med fingrarna mellan rälsen och rullen, eftersom rullarna är täckta av ett skyddshölje.
Pålitlig öppningsfunktion
Med Lindabs elektroniska portöppnare kan porten inte stängas om
något står i vägen. Den stannar automatiskt när den känner av att
det är något som blockerar. Skulle det bli strömavbrott är det bara
att dra i nödöppnaren så kan porten öppnas manuellt.
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Olika lösningar
för olika ändamål

Finger Protection

Täckt räls och rulle

Lindabs patenterade Finger Protectionsystem gör att du inte kan klämma
fingarna mellan panelerna.

Ett speciellt hölje skyddar dina fingrar
från att fastna mellan rälsen och rullen.

Smarta öppningsfunktioner

Isolerande list

Fuktresistent

Vår dörröppnare i standardutförande
styrs via en väggfast panel. Portöppnaren kan också utrustas med fjärrkontroll
om porten måste öppnas direkt från
insdian av truckar eller lastbilar.

Lindabs portlister minimerar värmeförlusten. De förhindar också drag – en
klar fördel för dem som arbetar precis
innnanför porten.

Kärnan av extruderad polystyren har
inte bara mycket god värmeisolerande
förmåga. Den är dessutom fuktresistent, något som gör den frostsäker.
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Många olika färger

Sortimentet innefattar:

Trästruktur

• LDI-portar -– isolerade och starka
• LDP-portar – panoramasektioner
• LDC-portar – isolering och
panoramasektioner i kombination
Vit P010
RAL: 9010

Brun P434
RAL: 8017

Grafitgrå P036
RAL: 7024

• Kompletta fasadlösningar
• Finger Protection (Lindabpatent)

Stålstucco-struktur

• Elektrisk portöppnare
• Fjärrkontroll som extrautrustning

Blå P561
RAL: 5019

Brun P434
RAL: 8017

Grön P874
RAL: 6003

Rapsgul P980
RAL: 1021

Vit P010
RAL: 9010

Skiffergrå P087
RAL: 7011

Gåsvingegrå P461
RAL: 7038

Ljusgrå P022
RAL: 7044

Stålmetallic P045
RAL: 9006

Tegelröd P742
RAL: 8004

Eldröd P412
RAL: 3000

Grafitgrå P036
RAL: 7024

Aluminiumstucco-struktur

Vit P9010
RAL: 9010

Gråvit P9002
RAL: 9002

Gul P1023
RAL: 1023

Grön P6003
RAL: 6003

Röd P3000
RAL: 3000

Brun P8017
RAL: 8017

Blå P5010
RAL: 5010

Alu natur

Lindabs industriportar levereras i standard i stål- eller aluminiumstruktur med en stark polyesterbeläggning. Det finns många olika
färger att välja mellan. Portarna kan kombineras med många av
Lindabs byggplåt i matchande färger.

11

Lindab Doorline

|

Industriportar

Lindab är en internationell koncern som utvecklar,
producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och
estetiska lösningar i stål och tunnplåt till byggindustrin.
Affärsområde Profil innefattar allt från kompletta byggsystem till enskilda komponenter för bostäder, kommersiella byggnader och industrifastigheter.
Lindab är representerat i över 25 länder runt om i
Europa. Vårt huvudkontor ligger i Grevie i nordvästra
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