
ALUTECH garasjeporter beskytter deg mot:
alle typer klemfare mellom lameller

      ufrivillig hekt og kuttskade
      ukontrollerte portbevegelser
      brudd på �ærbelastning og/eller wirestrekk

Garasjeportene møter alle Europeiske sikker-
hetsstandarder EN 12604, EN 12453,
EN 12424, EN 12425, EN 12426.

Alutech porter har vist motstand mot salinert
tåke - “hardt klima” i mer enn 750 timer, hvilket
motsvarer 15 operasjonelle år i kystklima eller
sterkt forurenset industrimiljø

 
      polyurethan lakkering 20-25 micron
      primer 5-7 micron 
      zinc legering - 16 micron

PORTER FOR
ALLE FORHOLD

STERK OG
MOTSTANDSDYKTIG OVERFLATE

 SIKKERHET  KORROSJONS-
BESTANDIG

 GLIMRENDE
TETNINGSTEKNOLOGI

      høy skrape og ripesikkerhet
      ekstremt korrosjonsbestandig
      svært gode termiske og isolerende 

egenskaper
               

      svært høy kjemisk motstandsdyktighet, 
tåler hard vask og vaskemidler

      Dobbelvinget pakningsteknologi laget
i frostsikker EPDM leveres standard med
Proplus og ProTrend porter

      Stillbare braketter for løpehjul

  

Våre garasjeporter leveres i 2 serier - Trend og 
Prestige. Dette gjør det enkelt å velge garasje-
port med egenskaper tilpasset ditt budsjett og 
dine behov.

Trend dørlameller er 40mm tykke med et 
varmetap på 1,35 W/kvm*K* (dette tilsvarer 
verdier for en 55cm tykk murvegg) Ekstremt 
gode isolasjonsegenskaper gir en komfortabel 
og trygg portløsning i vinterklima.

Uavhengig testet og bekreftet av 
Rosenheim testing institute laboratory (Tyskland)

Polyurethan lakk (20-25 micron) forsterket 
med polyamid partikler (PUR-PA).

Testier viser ekstrem styrke og stabilitet i 
over�ate, i tillegg til overlegen bruddstyrke 
sammenlignet med andre emaljer.

Standard garasjeport levers med sikring mot 
fallende port uten ekstra kostnad

Multilayer over�atebeskyttelse bestående av:

Laboratorietestet og bekreftet ved Republikan
Enterprise BrlNIIS 

Stillbare løpehjulsbraketter sikrer en perfekt
og tett overgang mellom port og karm.

Høyest oppnåelige tetthet - Class 4, luft-
og trekkmotstand ihh. til EN 12426

Uavhengig testet og bekreftet av 
Rosenheim testing institute laboratory (Tyskland)



      
      

Enkelte produsenter benytter lameller i en 
enklere konstruksjon som er mer utsatt for
delaminering og brudd i vitale festepunkter.

      Stålplate i tykkelse 0,4mm på lameller med
over�ate preg, 0,5mm  på glatte lameller.         

      Høy tetthet polyurethane distansemateriale
med en egenvekt på 46 - 47 kg/m3.

                     
  

Vindstyrke klasse - Class 5 - ihh. til EN12426
- portene kan motstå en vindhastighet opp 
til 120km/t.

                          

Dette vil tilsvare 17 år med gjennomsnittlig 4
åpning og lukkesykluser pr. dag.

Standard garasjeporter fra Alutech leveres 
med �ærer som garanteres til 25000 åpning og
lukke sykluser uten ekstra kostnad. 

     

Portenes levetid og pålitelighet er bekreftet
og dokumentert gjennom mange års erfaring
og operativ virksomhet i en rekke nasjoner og 
regioner over hele verden.

Materialbruk i enkelte andre modeller består
hovedsaklig av galvanisert stål, som i noen 
ekstreme tilfeller vi gi redusert 
korrosjonsbestandighet enn rustfritt stål.
 

 TRYGG MONTERING  KONSTRUKTIV STYRKE   

Mellomliggende hengsling og koblinger brukt
på utvalgte modeller i rustfritt stål,  
grad AISI 430

Høy forekomst av Chrom i komponenter 
(16-18%) sørger for lang levetid og enkel 
operasjon i bygninger med høy fuktighet - 
som vaskehaller, maritime installasjoner 
eller områder med høy industriell forurensning.

 

KOMPONENTER I 
RUSTFRITT STÅL

LENGST MULIG LEVETID 
PÅ FJÆRER

Fullt lukkede stålpro�ler
4 lag med metall ved hengselfester og 
ved fester for løpehjulsbraketter

Spesialtilpasset lukking og overgang av pro�ler 
forhindrer delaminering. 4-lags stål sørger 
dessuten for en trygg og stiv sammenkobling 
av lamellene i alle retninger.

Testet og bekreftet av Rosenheim testing 
institute laboratory (Tyskland).

Enkelte produsenter benytter tynnere og
lettere materialer i vitale deler og komponenter
som resulterer i en svakere og mindre mot-
standsdyktig garasjeport.

Enkelte produsenter tilbyr levering av �ærsett
med en forventet levetid på 10 000 åpnings og 
lukkesykluser. Erstatning av �ærsett vil være en 
kostbar oppgradering.

Argumenter
for ALUTECH
lamellporter

www.alutech-group.no


