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AluTherm



Paneltyper ProTrend serien 
 

Microwave

S-panel

40mm 
paneltykkelse

RAL 9016 White

RAL 1015 Ivory

RAL 3004 Purple Red

RAL 5010 Blue

RAL 6005 Green Moss

RAL 8014 Brown

RAL 8017 Chocolate

RAL 9006 Silver Metallic

RAL 7016 Grey Anthracite

ADS703 Anthracite

 

Dørportens balansering utføres av enkel- eller dobbel torsions-
�ær avhengig av vekt på porten.

Fjærene leveres med en levetid på 25 000 åpne/lukke sykluser
med mulighet for å øke dette inntil 100 000 sykluser.

Maks størrelse på denne portløsningen er:
bredde - 7000mm, høyde - 6000mm.

10 standard farver
Uten ekstra kostnad

Farvene samsvarer med RAL skalaen, men vil variere noe.
På forespørsel kan det leveres dører med alle RAL - koder,
innvendig og utvendig

Over�ate Trestruktur



Paneltyper i ProPlus Serien. 

Microwave

S-panel

45mm 
paneltykkelse

Over�ate Trestruktur

RAL 9016 White

RAL 1015 Ivory

RAL 3004 Purple Red

RAL 5010 Blue

RAL 6005 Green Moss

RAL 8014 Brown

RAL 8017 Chocolate

RAL 9006 Silver Metallic

RAL 7016 Grey Anthracite

ADS703 Anthracite

10 standard farver  
Uten ekstra kostnad

Farvene samsvarer med RAL skalaen, men vil variere noe.
På forespørsel kan det leveres dører med alle RAL - koder,
innvendig og utvendig

Dørportens balansering utføres av enkel- eller dobbel torsions-
�ær avhengig av vekt på porten.

Fjærene leveres med en levetid på 25 000 åpne/lukke sykluser
med mulighet for å øke dette inntil 100 000 sykluser.

Maks størrelse på denne portløsningen er:
bredde - 8000mm, høyde - 7000mm.
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AluTrend
ORIGINALT OG 
INDIVIDUELT DESIGN

 

• Tettere konstruksjon;

• deformasjonssikkerhet;

• glimrende termiske og isolerende egenskaper;

• ripesikker over�ate.

Glassfelt bidrar med: 

3mm 
enkelt glass

26mm 
dobbelglass

3mm 
fylling i
aluminiums-
kompositt 

26mm 
fylling i 
aluminiums-
kompositt. 

AluTrend seriens Panorama 
lameller er laget av aluminiums-
pro�ler med 40mm tykkelse, har 
galvaniserte stålkomponenter med 
fornuftige priser. Valgmuligheter i 
størrelser og farve er udiskutable 
fordeler for AluTrend serien.

For å sikre mot riper er feltene i
SAN-plater med ripesikker folie
som sikkerhet (tilvalg). 

Maksimalt lysinnslipp er sikret selv etter hard 
bruk og gjentatt vask.

Fyllingsvalg med valg
av AluTrend porter

Moderne brudd og ripesikkert 
materiale for maksimalt lysinnslipp.

Moderne brudd og ripesikkert 
materiale for maksimalt lysinnslipp.

Fyllingspanel av aluminiumsplate 
med “stucco” preg og polyurethan 
skumfyll.

Fyllingspanel av glatt aluminiumsplate 
med polyethylen, høytrykksbehandlet 
fyllmateriale.
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MicrowaveS-panel

107mm 
høyde på panel
mellom lamell-
skjøtene 

26mm 
fyllings-
tykkelse 

40mm

40mm

7000× 
6000 mm 
maksimum
portstørrelse  

Strekkmetall 

Fyllinger i strekkmetall eller lignende kan benyttes hvor egnet,
f.es. i parkeringshus.                 

RAL 9016 White

RAL 1015 Ivory

RAL 3004 Purple Red

RAL 5010 Blue

RAL 6005 Green Moss

RAL 8014 Brown

RAL 8017 Chocolate

RAL 9006 Silver Metallic

RAL 7016 Grey Anthracite

9 standard farver  
Uten ekstra kostnad

Farvene samsvarer med RAL skalaen, men vil variere noe.
På forespørsel kan det leveres dører med alle RAL - koder,
innvendig og utvendig

Panorama lamellseksjoner kombineres enkelt med lameller i 40mm tykkelse
for en dynamisk kombinasjon av form og uttrykk.
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3mm 

26mm 

3mm 

26mm 

AluPro
PRAKTISK OG UNIK DESIGN

• Tettere konstruksjon;

• deformasjonssikkerhet;

• glimrende termiske og isolerende egenskaper;

• ripesikker over�ate.

Glassfelt bidrar med: 

Fyllingsvalg med valg
av AluPro porter

For å sikre mot riper er feltene i
SAN-plater med ripesikker folie
som sikkerhet (tilvalg). 

Maksimalt lysinnslipp er sikret selv etter hard 
bruk og gjentatt vask.

Moderne brudd og ripesikkert 
materiale for maksimalt lysinnslipp.

Moderne brudd og ripesikkert 
materiale for maksimalt lysinnslipp.

Fyllingspanel av aluminiumsplate 
med “stucco” preg og polyurethan 
skumfyll.

Fyllingspanel av glatt aluminiumsplate 
med polyethylen, høytrykksbehandlet 
fyllmateriale.

AluPro seriens Panoramaporter 
er robuste, pålitelige og 
velfungerende aluminiumsdører 
med mange valg av fyllinger 
og tilleggsutstyr.

enkelt glass

dobbelglass

fylling i
aluminiums-
kompositt 

fylling i 
aluminiums-
kompositt. 
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MicrowaveS-panel

110mm 

26mm 

45mm

45mm

7000× 
6000 mm 

 

RAL 9016 White

RAL 1015 Ivory

RAL 3004 Purple Red

RAL 5010 Blue

RAL 6005 Green Moss

RAL 8014 Brown

RAL 8017 Chocolate

RAL 9006 Silver Metallic

RAL 7016 Grey Anthracite

A00-D6 Silver (anodisert)

10 standard farver  
Uten ekstra kostnad

Strekkmetall 

Fyllinger i strekkmetall eller lignende kan benyttes hvor egnet,
f.es. i parkeringshus.                 

høyde på panel
mellom lamell-
skjøtene 

maksimum
portstørrelse 

fyllings-
tykkelse 

Farvene samsvarer med RAL skalaen, men vil variere noe.
På forespørsel kan det leveres dører med alle RAL - koder,
innvendig og utvendig

Designet for å passe med sandwichpaneler, dette muliggjør 
kombinering med Microwave og S-Paneler.
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AluTherm  
ATTRAKTIVT UTSEENDE OG EFFEKTIV 
ISOLASJONSEVNE

 

3mm 

26mm 

3mm 

26mm 

• Tettere konstruksjon;

• deformasjonssikkerhet;

• glimrende termiske og isolerende egenskaper;

• ripesikker over�ate.

Glassfelt bidrar med: 

Fyllingsvalg med valg
av AluTherm porter

Moderne brudd og ripesikkert 
materiale for maksimalt lysinnslipp.

Moderne brudd og ripesikkert 
materiale for maksimalt lysinnslipp.

Fyllingspanel av aluminiumsplate 
med “stucco” preg og polyurethan 
skumfyll.

Fyllingspanel av glatt aluminiumsplate 
med polyethylen, høytrykksbehandlet 
fyllmateriale.

enkelt glass

dobbelglass

fylling i
aluminiums-
kompositt 

fylling i 
aluminiums-
kompositt. 

Isolerte aluminiumsporter i 
AluTherm serien ser �ott og 
presentabel ut, men sørger 
dessuten for ekstrem beskyttelse 
mot varmetap og kuldegang
i skjøter og overganger..
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Microwave S-panel

110mm 

25mm 

45mm

7000× 
6000 mm 
maksimum
portstørrelse 

RAL 9016 White

RAL 5010 Blue

RAL 8014 Brown

RAL 9006 Silver Metallic

4 standard farver  
Uten ekstra kostnad

høyde på panel
mellom lamell-
skjøtene 

fyllings-
tykkelse 

Farvene samsvarer med RAL skalaen, men vil variere noe.
På forespørsel kan det leveres dører med alle RAL - koder,
innvendig og utvendig

Polyamid glidelister og 
overganger sørger for maksimal 
isolasjonsevne og 
separasjonsevne på Panorama 
lamellene.

AluTherm serien kan enten leveres utelukkende med 
panorama lameller eller som en kombinasjon med microwave
og S-paneler.

Bruken av e�ektiv termisk separasjon forbedrer isolasjonsevnen
på porten med opp til 40% noe som igjen vil redusere energi-
tapet betraktelig.


