Ecolid
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S T Å L D Ö R R

En svensk kvalitetsdörr från Tråvad
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I en högautomatiserad och supermodern anläggning mitt i Västergötland, producerar vi som en av Europas största vikportstillverkare mer än 10000 högkvalitativa industriportar per år.
Med drygt 45 års erfarenhet kan vi erbjuda Er en industriportslösning som inte bara ger hög funktionalitet utan som också
bidrar till en attraktiv och genomtänkt miljö i hela fastigheten. Vår högautomatiserade produktionsapparat kombinerat med vårt
fokus på effektivitet och kvalitet gör att vi erbjuder portar med hög konkurrenskraft och som säkerställer låga kostnader för Er
som kund långt in i framtiden.
Vår långa erfarenhet har lärt oss att utveckling och tillverkning måste göras tillsammans. För full kontroll försöker vi göra allt i
vår egen fabrik.
En god förmåga att lyssna på beställares och användares krav har lärt oss att det inte finns en produkt som passar alla samt att
designen har stor betydelse för helheten. Portarna måste skräddarsys efter öppningen och vara enkla att installera och underhålla.
Kvalitet lönar sig. Därför är 7-års garanti och marknadens lägsta underhållsbehov standard på våra produkter. Att hålla hög
kvalitet kostar, samtidigt är rätt försäljningspris viktigt. Automation i produktion och effektivitet i organisation är därför högsta
fokus för oss.
Det är inte bara produkten som gör helheten, tjänsterna runt om är många gånger lika viktiga. Låt vår avdelning för teknisk
support vara behjälplig och låt vår montageorganisation se till att Er Prido-port installeras som Ni förväntar Er.
Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet är vårt signum - Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda.

Varför du ska köpa Ecolid ståldörr:
•

Baserad på Sveriges mest sålda vikport, Ecolidporten

•

Design och finish i toppklass

•

Korta leveranstider och hög leveranssäkerhet

•

Ca 40 % bättre u-värde i jämförelse med dörrar av stålramskonstruktion

•

Bruten köldbrygga i karmen

•

Vridstyv aluminiumkarm med integrerade spår för tätningslister

•

Rostskydd i toppklass

•

Enkel och snabb att montera via medlevererad karmskruv och i karmen monterade justerhylsor.

•

Minimala underhållsbehov

•

Utvecklad och tillverkad i Sverige

•

Tillverkas helt måttbeställd i flera olika utföranden

•

Finns i standardutförande för omgående leverans

•

Kraftigt återfjädrande trycke ingår som standard

•

Justerbart säkerhetsslutbleck är standard

•

Inbrottsskyddsklassificerad i klass RC2 enligt EN1627

•

Bakkantssäkring som standard

•

Lufttäthetsklass 4 enligt EN12207

•

CE-märkt enligt Europastandarden EN14351-1

•

7 års garanti
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Projekteringsvägledning
C-karm (Ej foderbildande)
Horisontalsektion

Vertikalsektion

C-karm med B-karmslist (tillval, monteras av kund)
Horisontalsektion

Vertikalsektion

|

3 gångjärn

Kodlås (tillval)

Elslutbleck (tillval)

Justerhylsor för karmskruvar

Justerbart slutbleck

Dörrstängare (tillval)

Karm med bruten köldbrygga

Återfjädrande trycke

Tätningar av EPDM

Tröskel av Magizink-belagd stålplåt

Lås med hakregel

Karm med bruten köldbrygga
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Ecolid ståldörr – tekniska fakta
CE-Märkning

Standardstorlekar (avser dagmått)

Infästning

Samtliga dörrar CE-märks mot
Byggproduktförordningen enligt gällande
standard EN14351-1

900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

8 justerhylsor integrerade i aluminiumkarmen.
Självborrande karmskruv för stål och trä ingår.

Isolervärde

Ytbeklädnad

U-värde 1,98 W/(m2/K ) beräknat enligt
EN10077-2

In- och utsida av varmgalvaniserad stålplåt.
Lackerade med 25 µm polyesterlack.

Lufttäthet

Isolering

Argongasfyllda D4-12 isolerglasrutor i 6 olika
standardstorlekar. Standard brösthöjd är ca
1070 mm. 7 års garanti mot kondens mellan
glasskikten. Fönsterkarmar av naturanodiserade
aluminiumprofiler med brutna köldbryggor.

Klass 4 enligt EN12207

50 mm freonfri polyuretancellplast.

Stängningskraft

Karm och tätningar

Klass 2 enligt EN12046-2

Naturanodiserade profiler med bruten
köldbrygga.Integrerade spår för tätningslister
av EPDM-gummi.

Vattentäthet
Klass 3B enligt EN12208

Vindlastkapacitet
Klass 3 enligt EN12210

Dörrblad
Processlaminerade sandwichpaneler.
Tjocklek 50 mm.
Max storlek bredd x höjd = 1329 mm x
2500 mm. Ram av naturanodiserade
aluminiumprofiler. Förstärkningar av stål
ingjutna i dörrbladen för gångjärn,
dörrstängare och andra komponenter.

Fönster

Inbrottsskydd
Klass RC2 enligt EN1627 Bakkantssäkring
(Klassificeringen gäller förutsatt att dörren är
försedd med en ASSA D12-rundcylinder)

7 års garanti

Tröskel
Kraftig tröskel av Magizink-belagd stålplåt.

Se separata dokument med våra
garantivillkor.

Lås och beslag
Som standard med låshus Dorma 919-50
och justerbart slutbleck Dorma 9009.
El-slutbleck Step 40 med lås ASSA 222 finns
som tillval. Andra lås och slutbleck mot extra
kostnad. Trycke som standard Habo Atlanta.
Gångjärn 3 st ASSA 3220.

Ecolid kulörkarta

Vit 010
RAL 9010

Gråvit 022
RAL 7044

Blå 558
RAL 5009

Silver 045
RAL 9006

Skogsgrön 874
Närmsta NCS S 6020-G30Y

Chokladbrun 434
RAL 8017

Blyertsgrå 036
RAL 7024

Svart 015
RAL 9005

Röd 758
RAL 3009

Antracitgrå 035
RAL 7016

Grafit 044
RAL 9007

Professional Industrial Doors
Prido har över 45 års gedigen erfarenhet och är en av de ledande aktörerna i branschen.
Vi arbetar med design, utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriportslösningar
till industrier och andra portanvändare i Norden och norra Europa. Målet är att erbjuda det
mest attraktiva och marknadsanpassade utbudet i branschen.

www.prido.se
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