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Grindar ST40 är behörig val där krävs är 
stabilt mekaniskt skydd anläggning, höga 
tekniska parametrar, effektivt skydd mot 
vind och fukt.

Kvalitetskontrollsystem som används vid 
tillverkningen av våra portar och använd-
ningen av de finaste materialen säkerstäl-
ler tillförlitlig drift under många år.

Varma varaktiga tillförlitliga
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ALUDOOR grindar är tillverkade av mycket 
slitstarka aluminiumkomponenter. Desig-
nad för anläggningar som kräver en max-
imal naturligt ljus, såsom bilhallar, utställ-
ning eller föremål brandmän. 

Aluminiumportar ALUDOOR är stabila, alla 
komponenter som används har höga ter-
miska parametrar och omfattande utbud 
av glasrutor och tillgång till hela skalan av 
färger understryker särprägel på din fast-
ighet.

Portar för moderna arkitektoniska lösningar
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I områden där det är omöjligt att använda 
standardlösningar, erbjuder vi installation 
av grindar COMPAKT unikal system.

Vid öppning av dörrbladet består av över-
stycket och upptar ett litet utrymme ovan-
för hålet på insidan eller utsidan. 

Denna design används i områden där det finns kranar, takfönster och andra industrianläg-
gningar som orsakar kollisioner med traditionella mönster takskjutportar. COMPACT grin-
dar är ett föredraget alternativ till rulljalusier, och deras mångsidighet är det rätta valet för 
de tuffaste förhållandena i industribyggnad.

För de mest krävande COMPACT grindarFör de mest krävande COMPACT grindar
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DYNAMIC grindar används för att optimera flödet av människor och varor, minska energi-
förlusterna och förbättra inomhusklimatet. Dessa är strukturerna för höghastighets taks-
kjutportar har särskilt utformade spårsom arbetar med höghastighets som har öppning 
och stängning drivsystem. 

ST2000 grindar (grindar obalanserad) - utan den traditionella fjäderdrivmekanismen. 
Tack vare den speciella designen utanfjädrarna konkstruktion kan vi garantera högre 
säkerhet och komfort. Dessutom är det frekvensen av förminskat underhåll. 

Rekommenderas särskilt för mycket höga spår applikationer över 4,5 meter.

Individuella lösningar – Grindar DYNAMIC i ST2000Individuella lösningar – Grindar DYNAMIC i ST2000
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Strukturella komponenter

Strukturella komponenter såsom gångjärn, 

är guider galvaniserade. För särskilda versio-

ner kan vara gjord av rostfritt stål. För dörrar 

med ökad vikt och storlek vi använder för-

stärkta och installationer för styvhetspane-

ler. Styrrullar har kullager som garanterar 

deras ökade styrka och hållbarhet. Flexibla 

och hållbara tätningar ger utmärkt tätning av portbladet.Fjärder som är ansvarig för korrekt fungering av spåret 

beräknas individuellt för varje grindarna. Detta ger en perfekt balans av porten. De standardfjädrar beräknas på 

25 000 arbeidcykler, och i vissa program kan väljas för 50 000 eller 100 000 arbeidcykler.

Säkerhetsdetaljer

Beroende på de specifika riskerna med takskjutportar jobbet - industridörr-

profiler har guider som ger skydd mot oavsiktlig glider fingrarna på utsidan. 

Vidare, beroende på av dörrmekanismen storleken och vikten används för 

skydd mot inbrott tråd (MZL), och en säkerhetsanordning mot bristning av 

fjädrarna (ICA).

Kvalitet utan kompromisser - certifierad av oberoende institutioner. Produktion av Beditom grindar er 
gjenomfört med DNV ISO 9001 kvalitetsledningssystem och uppfyller de högsta europeiska kraven. 

Många års erfarenhet. Beditom har rika erfarenheter och traditioner i försäljning och tillverkning av tak-
skjutportar i Polen. Våra högt kvalificerade specialister tar hand om alla detaljer och ständigt arbeta med 
innovativa tekniska lösningar. 

Garanti och service. För våra produkter försäkring vi garanti upp till 24 månader. För dina individuella 
behov är det möjligt att  förlänga garantin.
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förstärkta beslag

ICA – zsäkerställa att dörren 
stängs i händelse av fjäder felMZL – säkerställa att dörren 

stängs vid trådbrott

förstyvningsprofil OMEGA



Öppna den manuella 
och automatiska

Beroende på dina behov för att öppna portarna 
som användshissblock, manuellt öppna kedjan me-
kanism eller eldrift, vilket är särskilt användbart för 
intensiv belastning och samtidigt ger en komfortni-
vå på arbeidet. I detta fall kan ytterligare komponen-
ter användas såsom fotoceller, radiostyrning och 
säkerhetslister som stoppar samband med verk-
samheten vid dörren vid minsta hindret på vägen 
stängning. För våra portarenheter använder vi  ett 
välkänt drifter av GFA företaget.

Standarda färger:

STANDARD

SÄNKT TRÖSKEL 
MED ROLLSTOLEN

Typer av service dörrenFönsteralternativ
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Central Kättingdrift

Grind med ALUDOOR fönster Grind med untskaradi segmentet

Grind med servicedörren Grind  ALUDOOR standard

Grind ALUDOOR med fulla glassGrind ALUDOOR service dörren

VIT RAL 9002 BRUN RAL 8014 GRÅRAL RAL 9006 SILVER RAL 9007 RÖD RAL 3000 BLÅ RAL 5010 Alla RAL-färgANTHRACIT RAL 7016

ca 75 mm

ca 22-28 mm
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I vårt erbjudande finns även andra högkvalitativa specialiserade produkter såsom industri-
ell inre och ytterdörrar, storformat grindar, snabbgående rullportar, grindar ochomlasting 
docka som ger ditt företag en omfattande investeringstjänst. Besök gärna våra auktorisera-
de partners över hela landet.

Tillverkare:
POLAND, 81-029 Gdynia, ul. Północna 1D
tel. + 48 58 667 37 10, fax + 48 58 667 37 16
e-mail: info@beditom.pl • www.beditom.pl
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Industriella dörrar

Snabbrullportar Brandförsvars grindar Omlasting docka

Storformat grindar
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