
GARAGEPORTAR, INDUSTRIPORTAR
TILLVERKARE AV TAKSKJUTPORTAR



Konstruk�onselement är u�örda av förzinkat stål, eller, enligt kundens önskemål, av förädlat stål avse� även för tuffa 
förhållanden som biltvä�ar, mejerier, ladugårdar o.d. Elas�ska gummitätningar används på hela portarnas omkrets.
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I våra garageportar använder vi 40mm tjock panel fylld med polyuretanskum, �llgänglig i olika sorts strukturer. 

Klämskydd hindrar från a� fingrarna fastnar mellan paneler när porten stängs.

Horisontella fräsningar



Våra takskjutportar kan monteras såväl i garage där höjden på överstycke är min. 7cm som i produk�onshallar där 

ver�kala drivsystem erbjuds (industriporten drivs på väggen). Det finns flera monteringsalterna�v, bl.a. längs takets 

konstruk�on (sned) eller med axeln sänkt på trekan�ga metallpl tar. Det är även möjligt a� montera takskjutportarna å

i väggöppningen.

Horisontella fräsningar



skydd mot bristning av linor och �äderfel

portar är cer�fierade av RISE Borås och är i enlighet med alla lagstadgade krav för användning 

av CE-märkning.

sensorer som stoppar porten inför hinder i takskjutportar med motor 
(fotoceller som alterna�v) motorer är försedda profilerade paneler är försedda

Utan fräsningar



Industriportar i olika u�öranden.

Horisontella paneler 



Beroende av kundens behöv, erbjuder vi en dragrem, en vinsch 
eller en motor vilka garanterar bekväm användning. 

Utmärkta dörrar avsedda för 

verkstäder och produk�onshallar. 

Man behöver inte öppna hela 

porten och därfor kylar man 

inte ner utrymmet. 

E� stort urval! Välkomna!

en sensor som stoppar porten inför hinder.



2U=0,43W/m K

Bramtech r e� snabbv xande ä ä
f retag som samarbetar med ö
entrepren rer både inom landet och ö
utomlands. Tack vare vår erfarenhet 
kan vi erbjuda produkter av h g ö
kvalitet, este�k och varak�ghet.

Vi erbjuder e� bre� urval av 
panelers f rger och m nster design. ä ö
Såväl vår kvalificerade och erfarna 
personal som våra dealers finns all�d 
�ll hands f r a� ge råd och ö
v gledning f r a� skingra eventuella ä ö
tvivel.


