Garageport IDO - COMPACT + - är den optimala lösningen som garageport när takutrymmet är minst 80 mm. Denna
garageport produceras exakt efter era individuella mått och behov. När vi designade denna modell, IDO - COMPACT+
valde vi och testade alla komponenter omsorgsfullt. IDO - COMPACT + - är en pålitlig och hållbar produkt som har en
lång livslängd. Maxvikt - 126 kg.
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Minsta utrymme ovan öppning - 80 mm
Snabb och enkel att montera
Följer standard EN 13241-1
Testad för 15.000 öppning- och stängningscykler
Sidofjädrar
10 års garanti eller högst 15.000 cykler

Made in Lithuania

Garageport IDO COMPACT+

KONSTRUKTION

40 MM

80 MM

Stängd konturpanel gjord
utav två stålstöd, har en
design för att undvika
krossning under stängning av
dörren, i enlighet med UNI
EN 10326 och fyll med hög
densitet (40+/-4 kg/m3)
polyuretanskum.

Tack vare vår innovativa
konstruktion kräver
garageporten IDO COMPACT+ - mindre
utrymme på höjden (min.80
mm), och installationen är
därför enklare och
snabbare.

1,5 MM

15.000
Arbetscykler.
Garageporten har
galvaniserade dragfjädrar
med en diameter på 35
mm. Det är en modern
teknik för hög säkerhet
och godkänd enligt
standarden DIN 17223.

FÄRGER

SPECIFIKATIONER

STANDARD

Dörrtyp

Port

Maximal dimension

4500 x 2500 mm1

Paneltjocklek, mm

40 mm

Värmeisolering, W/m K

0,58 W/m K

Luftgenomsläpplighet

4 Klass1;2

Mostånd mot vindbelastning

4 - 5 Klass1;2

2

2

Motståndskraft mot
vatteninträngning

3 Klass

Utrymme sidled

≥ 90 mm

Utrymme ovan öppning

≥ 80 mm3

Fjädertyp

Dragfjäderteknik

Fjäderplats

Sida

Cyklar

15.000

Säkerhetsanordningar för fjäderfel
ingår

“Fjäder I Fjäder”

1 Med
gångdörr 3750 x 2500
Warranty
2 Med gångdörr klass 2
3 Övre packning är alltid monterad
på överdelen.

1,5 mm tjocka plåt
sammanfogas med varaktig
nitningsmetod. Under
tillverkningsprocessen
använder vi inte svetsning,
så galvaniseringen förblir
intakt.

2 years

Standard panel
H - 122 mm “U”

Grå
“Stucco”
RAL7016

Brun
“Woodgrain”
RAL8014

Standard panel
H = 101,7 mm
“V”

Vit
“Stucco”
RAL9016

Silver
“Stucco”
RAL9006

Bred panel H =
238 - 293 mm
“U”

Mörkbrun
“Woodgrain”
RAL8014

ICKE-STANDARD

Bred panel
H=238-293mm“U”

Släta paneler

Ek
+ 15%

Grå
”Sangrain”
+10%

Du kan välja vilken färg som helst från RAL-färgpalett.
Vi använder tysk miljövänlig polyuretanfärg av hög
kvalité för att säkerställa hållbar och långvarig färg och
låg blekning.

