RULLPORTAR I ALUMINIUM – BEKVÄMT, HÅLLBART OCH KRÄVER LITE
UTRYMME!
I ditt garage eller förråd förvarar du oftast värdefulla fordon, redskap eller andra objekt. En
smart och smidig lösning som skyddar dina värdefulla ting är rullportar. Med sin rullteknik
rullas porten upp och skyddas i en kassettbox mot smuts, damm och skador. Kassettboxen
som smälter snyggt in i arkitekturen kräver lite utrymme och håller takområdet fritt så att du
kan maximera plats åt övrig förvaring.
Rullportens lameller består av rullbockad lackad aluminium som är skumfyllda vilket bidrar
till ett ökat skydd mot inbrott samtidigt som lamellernas skumfyllnad skapar en utmärkt
värmeisolering till det utrymmet där produkten ska användas.

Smälter in i din design!
Våra robusta rullportar erbjuder maximalt
utrymme inuti och framför ditt garage.
Väggarna och taket i garaget är fortfarande
tillgängligt för full användning. När rullporten
är upprullad i sin kassettbox är lamellmattan
helt dold och maximal dagöppning uppnås.

Valet av material!
Våra rullportar är gjorda av högkvalitativ
aluminium. Aluminium är hållbart,
underhållningsfritt och slitstarkt mot väder
och vind. Dessutom är lamellerna fyllda med
miljövänligt isoleringsskum som ger en
utmärkt värmeisolering och ljudisolering.

RULLPORTAR - MED MÅNGA FÖRDELAR
Sekretess.
Din integritet är privat, självklart! Rulla ner din
rullport när du vill och ingen ser in.
Väderskyddad.
Regn, snö, hagel, vind eller starkt solljus - allt
hålls effektivt på utsidan.
Ljudisolering.
Det ljudisolerade och miljövänliga
isoleringsskummet i lamellerna minskar
ljudnivån betydligt. Både på dagtid och nattetid.
Energibesparing.
Den isolerande luftkudden mellan rullporten
och garageöppningen reducerar köldbryggor. På
vintern stannar värmen kvar i garaget effektivare
och på sommaren stannar en het plats utanför.
Skydd mott inbrott.
Rullportar är ett hinder för inbrottstjuvar.
Skyddet framför ditt garage gör det svårt för
inkräktare att bryta sig in. Monteras rullporten
dessutom på insidan av garaget blir produkten
mer dold och risken för brytmöjligheter
minskas. Det skapar svårigheter och tidsbrist
för en tänkt inbrottstjuv.
Skräddarsydda rullportar
En rullport är inget som plockas ut färdigt direkt
från lagerhyllan utan anpassas och skräddarsys
till dina användningsområden,
utrymmesförhållanden och till din design.
Drift via radiomotorer
Välj radiomotorer som tillägg. Då tillkommer
fjärrkontroll och du kan med en enkel
knapptryckning öppna eller stänga din rullport
till ditt garage sittande i bilen. Om du har fler än
en rullport kan du med hjälp av radiomotorer få
rullportarna gruppstyrda.

RULLPORTAR – TEKNISK INFORMATION

Rullport CD 77
Profilhöjd:
78 mm
Maxbredd:
6000 mm
Maxhöjd:
4500 mm
Rullportens
kassettstorlek i mm
HxB
250x 250

Rullportens
totalhöjd (intervall)

Rullport CD 200
Profilhöjd:
55 mm
Maxbredd: 5000 mm
Maxhöjd:
3000 mm
Rullportens
totalhöjd (intervall)

0mm-1900 mm

Rullportens
kassettstorlek i mm
HxB
205x 205

300 x 300

1901mm-3000 mm

250 x 250

2001mm-3000 mm

360 x 360

3001mm-4500 mm

360 x 360

3001mm-4500 mm

Styrskena UPH 250/89

Styrskena UPH 260

0mm-2000 mm

RULLPORTAR - MÅTTUPPGIFTER

Bestämning av höjdmått
A: Dagöppningshöjd
B: Rullportens tillverkningshöjd
C: Rullportens kassettstorlek
D: Dagöppningshöjd + 100mm
B= A+C+D

Bestämning av breddmått
A: Dagöppningsbredd
B: Rullportens tillverkningshöjd
C: Styrskenans breddstorlek
B= A + 2xC

