Ledhejseporte i stål
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Tlf.: +45 61 69 70 82

Garageporte
til private

LEDHEJSEPORTE
En garageport er ofte det første man ser, og derfor en af de
vigtigste elementer i bygningen. Den skal forene både funktion og
udseende til en praktisk, sikker og indbydende facade. Vores
stålledhejseporte findes i et bredt udvalg, og passer til alle typer af
bygninger uanset om det er renovering eller nyt.

Skræddersyede efter mål
Mere end 200 RAL-farver
Stort udvalg af folier

MODERN K2 RC
Vandrette spor er et populært valg i klassisk design. Sporene minder om
vandretliggende brædder og passer i de fleste byggerier. Overfladen er
træstruktur eller glat (SILK). Findes i standardfarver hvid (RAL9016) og
antracit (RAL7016).

Mulige overflader:
ySILK folie
ySILK RAL-farve
ySILK strukturmaling / granit
yTræstruktur RAL / granit

MODERN K2 RC

GRACE K2 RS
Som type MODERN med med bredde "planker", ét spor pr. panel.

Mulige overflader:
ySILK folie
ySILK RAL-farve
ySILK strukturmaling / granit
yTræstruktur RAL / granit

TREND K2 RF

TREND K2 RF
Hele paneler uden spor. Simpelt og minimalistisk udtryk der passer flot
til tidens trends. Overfladen er træstruktur eller glat (SILK). Standard
farver hvid (RAL9016) og antracit (RAL7016)

Mulige overflader:
ySILK folie
ySILK RAL-farver
ySILK strukturmaling / granit
yTræstruktur RAL / granit

MODERN K2 RC

MICRO K2 RM
Micro/V-spor giver et unikt og moderne udtryk.

Mulige overflader
RAL / Granit farve

GRACE K2 RS

COUNTRY K2 RA
Klassisk design med prægede fyldinger*

Mulige overflader:
Træstruktur RAL / Granit farve
*ikke mulig i bredder mellem 3351-4658 mm. Maks. bredde 5000 mm
antal fyldinger afhænger af portens størrelse

ISOLERING MED 40
ELLER 60 MM PANELER
Arkas ledhejseporte MODERN K2 RC, GRACE K2 RS, TREND K2 RF,
MICRO K2 RM og COUNTRY K2 RA leveres med 40 isolerede paneler og
med tætningslister til sider, top og bund. Dette giver en U-værdi for den
samlede konstruktion på U=1,12 [W/m²K]*

Hvor der stilles ekstra krav til isoleringsevne kan
ledhejseport TREND K2 RFS (SILK overflalde) leveres med
paneltykkelse på 60 mm og med specielle dobbelte
tætningslister.
Dette giver en U-værdi på kun 0,9 [W/m²K]*

Paneler 40 mm

Paneler 60 mm (kun design TREND SILK)

U=1,12 [W/m²K]*

U=0,9 [W/m²K]*

m
40 m

* for portstørrelse 5000 x 2500 mm

SOLID
KONSTRUKTION
Standard beslag er lavhejs med torsionsfjedre (210 mm overhøjde),
men med 6 forskellige beslagstyper kan portene tilpasses næsten alle
forhold. F.eks. SL beslag med kun 80 mm nødvendig overhøjde.

GALVANISEREDE OVERFLADER FOR
LANG HOLDBARHED

MIDTERHÆNGSLER

JUSTERBARE SIDEHÆNGSLER OG MALEDE
SIDEKASETTER
40 mm paneler

TOPTÆTNINGSLISTE

SIDETÆTNINGER

BUNDTÆTNINGSLISTE

60 mm paneler

SIKKER BRUG
Arkas ledhejseporte leveres som standard med fingersikrede paneler,
fjederbrudssikring og fingerbeskyttelse på kørehjul. Automatiske
porte leveres med indbygget føler, men kan desuden leveres
med fotoceller for ekstra sikkerhed.
Automatiske porte betjenes med f.eks. fjernbetjening, kodetastatur
eller smartphone.

AUTOMATIK MED STYRING AF FLERE ENHEDER
BETJENING VIA SMARTPHONE
NEM BETJENING

NICE WIFI LØSNING FOR BETJENING MED SMARTPHONE
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FOTOCELLE FOR EKSTRA SIKKERHED

FINGERSIKREDE PANELER

KØREHJUL MED LEJER OG FINGERSIKRING

MICRO K2 RM
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FLOT
FINISH
Arkas stålledhejseporte leveres i standard hvid og antracit, men
der er nærmest uendelige muligheder med mere end 200 RALfarver at vælge mellem samt 30 forskellige folier, og maling i
specialfarver som Granit/ Sablé og flere NCS-farver.

DESIGNTRENDS

Woodec Turner Oak
Naturtro folie med både
udseende og følelse af træ.
Folien er ridsefast og nem at
rengøre.

Cement
Et råt look med folie i
cementlook.

LÅS OG GREB

OVERFLADER
SILK (glat)
RAL / GRANIT

FOLIE

TRÆSTRUKTUR
RAL / GRANIT

MATCHENDE
SIDEDØRE
Matchende døre findes i både et- og to-fløjede. Dørene opbygges med
aluminiumsramme med isat paneler som porte.
Døre findes i simpel udgave uden kuldebrosadskillelse, men også i "varm"
udgave med kuldebrosadskillelse i både karm og ramme.

200 RAL-FARVER
UDVALG I FORSKELLIGE FOLIER

SKINNESYSTEMER OG PLADSKRAV
Skinnesystemer gældende for 40 mm porte
NE

NL

SL*

Normal lav lavhejs frontmonteret fjeder

lav lavhejs bagmonteret fjeder

Super lav bagmonteret fjeder

B max
H max
b min
Hp
Hp + n
Hn min
Hn + n min
Hn stand
W min

B max
H max
b min
Hp
Hp + n
Hn min
Hn + n min
Hn stand
W min

B max
H max
b min
Hp + n
Hn + n min
Hn stand
W min

=3500 mm | 5500 mm | 6000 mm
=3000 mm | 2500 mm | 2250 mm
=100 mm
=H - 80 mm
= H
=210 mm
=210 mm
360 mm
= H + 555

= 3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
= 3000 mm | 2500 mm | 2375 mm
= 100 mm
= H - 100 mm
= H - 100 mm***
= 120 mm
=120 mm
250 mm
= H + 625

= 3500 mm | 4000 mm
= 3000 mm | 2500 mm
= 100 mm
= H - 100 mm***
=80 mm
200 mm
= H + 625

NH

H høj

E

Nnormal høj standard frontmonteret fjeder

højhejs frontmonteret fjeder

lavhejs med strækfjeder **

B max
H max
b min
Hp
Hp + n
Hn min
Hn + n min
Hn stand
W min

=3500 mm | 5500 mm | 6000 mm
=3000 mm | 2500 mm | 2250 mm
=100 mm
= H
= H
=350 mm
=400 mm
650 mm
= H + 420

B max
H max
b min
bn min
HL
HL min
HL max
Hp
Hp + n
Hn min
Hn + n min
Hn + n max
Hn stand
W min

B max
H max
b min
Hp
Hp + n
Hn min
Hn + n min
Hn stand
W min

=4000 mm
=2500 mm
=100 mm
=H - 150 mm
=H - 30 mm
=120 mm
=120 mm
350 mm
= H +500

*skal monteres med stangautomatik
** strækfjedre kun i bestemte størrelser - spørg MaMontage***
med automatik: Hp+n=H-60

Signaturforklaring

Hn

W

H
B
b

set indefra

målangivelse B x H
bredde x højde

=3500 mm | 5500 mm
=3000 mm | 2500 mm
=100 mm
=350 mm
= Hn - 260 mm
=210 mm
=900 mm
= H
= H
= 470 mm
= 470 mm
= 760 mm
1400 mm
= H - HL + 750 mm

BHbbnHLHn Hn + nHpHp + nWHn stand -

hulmål bredde
hulmål højde
sideplads
sideplads automatik
højhejs
overhøjde
overhøjde med automatik
frihøjde
frihøjde med automatik
rumdybde
maks. overhøjde med standard ophængsbeslag.
Ved mere overhøjde skal anvendes ekstra ophængsjern (ekstraudstyr)

SKINNESYSTEMER OG PLADSKRAV
Skinnesystemer gældende for 60 mm porte
N28

L15

NH35

Normal lav
lav ledhejseport frontmonteret fjeder

Lav ledhejseport bagmonteret fjeder

Normal høj
standard frontmonteret fjeder

B max=3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
H max=3000 mm | 2500 mm | 2250 mm b
min=100 mm
Hp=H - 80 mm
Hp + n =H
Hn min=280 mm

B max=3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
H max=3000 mm* | 2500 mm | 2250 mm b
min=100 mm
Hp=H - 100 mm
Hp + n =H - 100 mm
Hn min=150 mm

Hn stand360 mm
W min=H + 555

Hn stand280 mm
W min=H + 625

Hn + n min=280 mm!

Hn + n min=150 mm!

B max
H max
b min
Hp
Hp + n
Hn min
Hn + n min
Hn stand
W min

=3500 mm | 5000 mm | 5500 mm
=3000 mm | 2500 mm | 2250 mm
=100 mm
= H
= H
=350 mm
=400 mm
650 mm
= H + 420

KARMSYSTEM PA100
Ved ingen sideplads/overhøjde eller hvor port monteres i lysning kan leveres komplet karmsystem kombineret med SL super lavhejs beslag. På denne måde
skabes nødvendig sideplads og overhøjde for montage. Karmen laves i aluminium og leveres både folieret og malet i farve som port.

