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Våra industriportar är en fullisolerad port där porten består av paneler som skjuts upp på
skenor, en takskjutport. Det finns flera olika typer skenor, så kallade lyfttyper. De vanligaste
lyfttyperna är låg-, standard-, hög- och takföljande och typen bestäms utifrån möjligheter och
önskemål. Den vanligaste typen är standardlyft. Utöver dessa finns även andra varianter
beroende på förutsättningar och krav.
En stor fördel är att porten alltid utformas enligt ditt önskemål. Tusentals olika kombinationer
av mönster, strukturer och färger. Lägg till olika varianter av fönster och du har porten som
passar just dig och dina önskemål. Våra industriportar kan även levereras som hel- eller
delglasade. Levereras i storlek upp till 8000x6000mm (BxH).
Större portar utrustas förslagsvis med en motor som monteras direkt på torsionsaxeln.
Driftsäkert men framförallt bekvämt och i många fall ett rent måste. Vi använder Tormatics
motorer till våra industriportar.
Portens paneler är 40mm tjock och har brutna köldbryggor. U-värdet är 1,2 och är beräknat på
monterad port. Portarna uppfyller givetvis alla europeiska krav.

Portpanel: Portpanel bestående av varmgalvaniserad stålplåt och lackerat ytskikt.
Portpanelen är fylld med freonfritt polyurentanskum. Portpanelen har brutna köldbryggor
vilket ger ett u-värde på 1,2. Portpanelerna har en dold förstärkningsplåt för skruvförband.
Fingerklämskydd som tillval.

Gummitätningar: Porten har tätningar runt portöppning samt mellan paneler. Runt öppning,
åldersbeständigt EPDM-gummi. Tätning mellan portpaneler består av energoflex.
Fjäderpaket: Porten har torsionsfjäder pulverlackerat stål, kullagrade lagerbockar och
fjäderbrottssäkring i varmgalvaniserat stål.
Skenor: Bockade väggskenor och dubbel, låglyftande takskena i varmgalvaniserat stål.
Traditionell 2-tums löphjulsskena.

Löphjul: Kullagrade löphjul i nylon med varmgalvaniserad axel.
Övrigt: Porten tillverkas alltid efter kunds specifikation. Delvis förmonterad på fabrik.
Krav: Kräver alltid minst 100mm på vardera sida om öppningen och minst 230mm ovan
öppning samt beroende på på lyfttyp.
Leverans: Porten kommer packad med portpaneler för sig, och skenor och beslag för sig. Om
porten utrustas med motor kommer även dessa var för sig. Om produkten skall skickas,
bandas produkterna på pall.
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Här ses ett axplock av vad som finns att erbjuda vad det gäller portens utseende. Ett 20-tal
kombinationer är så kallade standardpaneler och erbjuds utan pristillägg. Här finns bl.a annat
färgerna vit, svart, silvergrå, antracitgrå, blå, röd och grön.
Vi levererar även paneler i valfri RAL-kulör.
För mer information, kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter hittar Ni på www.krafer.se

