
VIK PORT

20 ÅRS ERFARENHET AV PORTPRODUK-
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Säker konstruktion Funkcionellt och ekonomisk Fönster

Vik port är avsedda för långvarig använd-

ning. Sidovingarna och styrningarna är 

galvaniserade med varmförzinkning. De 

mellersta gångjärnen och omkretsprofilerna 

är tillverkade av anodiserad aluminium. 

Stabila gångjärn säkerställer en exakt och 

tät panelanslutning. Stoppstötar monterade 

på sidan av grinden håller grinden öppen 

och ger öppningsbromsning.

Vik port tillverkas i enlighet med den 

internationella standarden EN13241-1, 

certifierade i Sverige av Product Research 

Institute RISE (Technical Research Institute 

of Sweden). Porten är tillverkad av paneler 

av sandwichtyp 50 mm tjock, isolerad med 

freonfri och miljövänlig polyuretan, vilket 

ger mycket god värmeisolering. Porten 

kännetecknas av säkerhet, funktionalitet, 

estetisk design och god värmeisolering.

*U=1.4 W/m2K

*6000x7000

Fönster  är ett verkligt värde för industri-
ella portar. Sådana grindar passar bättre 
in i arkitekturen och ger optimal belysn-
ing av rummet.

Fönsterparametrar:
* 430 x 770 mm - plastram, dubbel akrylg-
las, U-värde, 2,6 W / m2K)
* 480 x 860 mm - aluminiumram, härdat 
dubbelglas, U-värde, 1,1 W / m2K)
* 480 x 480 mm - aluminiumram, härdat 
dubbelglas, U-värde, 1,1 W / m2K)
* 480 x 1500 mm - aluminiumram, härdat 
dubbelglas, U-värde, 1,1 W / m2K)
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För maximal komfort, koordinerad trafik och personalflöde, kan personaldörrar installeras i porten, som 
mäter ungefär 800 x 2000 mm (bredd x höjd). Personaldörren innehåller (standardlås, handtag, 3 nycklar). 
För en vackrare design och ökad säkerhetsnivå kan personaldörren utrustas med en ASSA-ABLOY-låssats.

Personall dörr

Låsning
Porten kan låsas från insidan med en 
svängbar spak och pilar upp och ned. 
Dessutom kan man köpa en skiftny-
ckel utrustad med en låsbar kärna 

och ett handtag från utsidan.

Lås med nycklar standard svängarm
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50 mm biezie “sendvič tipa” paneļi 
nodrošina ļoti labu siltuma izolāciju. 
Par vārtu krāsas toni var izvēlēties 

standarta toņus, vai speciālu 
krāsošanu, pēc RAL krāsu kataloga. 

Standardtoner

RAL-7016 / 9010*
Antracit

RAL-8016 / 9010*
Brun

RAL-9010 / 9010*
Vit

RAL-9006 / 9010*
Silver SEKTIONENS TEKNISKA 

EGENSKAPER
1. Metallplåt 0,5 mm

2. För sektionsstyrka, topp och bot-
ten, förstärkningsribbor 1,0 mm

3. Sektionsarket är belagt med varm-
förzinkningsmetoden

4. Polyester-primer 10 mikron
5. Polyesterfärg 15 mikron

6. Polyesterfärg 15 mikron, enligt
RAL-ton

7. Polyetenband som skyddar
grindavsnitt från potentiella skador 

under transport och montering

Port automatik

*beställningar över 100m2 finns också med RAL - 9007/9010, 3009/9010, 

Automationen kan monteras på inre och utåt öppna grindar. Automationen är 

utrustad med säkerhet vid kollision. Uppsättningen inkluderar: kontrollknappar 

(öppna-stänga), fjärrkontroll, säkerhetsfotoelement. Ytterligare utrustning: fjärrkon-

troll, radar, pull-up switch med rep, kodnyckel.
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Snabrullport

Lift port Lastbrygga

Foretags produkter

Riga Door Systems SIA

„Malas”, Vētras, Mārupe LV-2167, 
Latvija 

Tel: +371 67840085

Mob: +371 26123490, +371 29297341 

E-post: info@rigadoors.lv

www.rigadoors.lv


