
Ecolid®

S T Å L D Ø R

En svensk kvalitetsdør fra Tråvad



På et højautomatiseret og supermoderne anlæg i det sydlige Sverige fremstiller vi som en af Europas største producenter af 
foldeporte mere end 11,500 industriporte af høj kvalitet om året. 

Takket være vores lige over 45 års erfaring kan vi tilbyde dig en industriportløsning, der ikke blot har en høj grad af funktio-
nalitet, men også bidrager til et attraktivt og gennemtænkt miljø i hele bygningen. Kombinationen af vores højautomatiserede 
produktionsapparat og vores fokus på effektivitet og kvalitet gør, at vi kan tilbyde meget konkurrencedygtige porte, som sikrer 
lave omkostninger for dig som kunde langt ind i fremtiden.

Vores mangeårige erfaring har lært os, at udvikling og fremstilling skal ske samme sted. For at sikre, at der er fuld kontrol over 
processen, stræber vi efter at udføre alt arbejdet på vores egen fabrik.

Vores lydhørhed over for ordregivernes og brugernes krav har lært os, at der ikke er ét produkt, som passer til alle, og at 
designet har stor betydning for helheden. Portene skal skræddersys til hver enkelt åbning og være lette at montere og vedlige-
holde.

Kvalitet betaler sig. Derfor er en 7-årig garanti og markedets laveste vedligeholdelsesbehov standard på vores produkter. Det 
koster at holde en høj kvalitet, men samtidig er det også vigtigt at ramme den rette salgspris. Automatisering af produktionen 
og en effektiv organisation er derfor vores vigtigste fokusområder. 

Det er ikke nok at kunne tilbyde gode produkter – de tilknyttede serviceydelser er ofte lige så vigtige. Lad vores afdeling for 
teknisk support hjælpe, og lad vores monteringsorganisation sørge for, at din Prido-port bliver monteret, som du forventer.

Kort leveringstid og høj leveringssikkerhed er vores varemærke. Kontakt os for at høre, hvad vi kan tilbyde. 
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• Baseret på Sveriges mest solgte foldeport, Ecolid-porten 

• Førsteklasses design og finish

• Kort leveringstid og høj leveringssikkerhed 

• Cirka 40 % bedre U-værdi end døre med stålrammekonstruktion

• Karm med brudt kuldebro

• Vridningsstiv aluminiumkarm med indbyggede riller til tætningslister

• Førsteklasses korrosionsbeskyttelse  

• Nem og hurtig at montere ved hjælp af de medfølgende karmskruer og de indbyggede justeringsbøsninger i karmen

• Minimalt vedligeholdelsesbehov

• Udviklet og fremstillet i Sverige

• Fremstilles udelukkende efter mål i flere forskellige udførelser

• Fås i standardudførelse til omgående levering

• Kraftigt, tilbagefjedrende dørhåndtag indgår som standard

• Justerbart sikkerhedsslutblik indgår som standard

• Indbrudsklassificeret i klasse RC2 i henhold til EN 1627

• Bagkantsikring indgår som standard

• Lufttæthedsklasse 4 iht. EN 12207

• CE-mærket i henhold til den europæiske standard EN 14351-1

• 7 års garanti

Derfor bør du købe en Ecolid-ståldør:



Projekteringsvejledning

Vandret tværsnit Lodret tværsnit

C-ramme med foringsdannende stripe (valgfri, monteret af kunden)

Vandret tværsnit Lodret tværsnit

C-karm (uden gerigt)
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3 hængsler

Justeringsbøsninger til karmskruer

Justerbart slutblik

Karm med brudt kuldebro

Tætninger af EPDM

Tærskel af MagiZinc-belagt pladestål

Tilbagefjedrende dørhåndtag

Dørlukker (tilvalg)

Lås med hagerigel Karm med brudt kuldebro

Kodelås (tilvalg) El-slutblik (tilvalg)
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Hvid 010  
RAL 9010

Gråhvid 022  
RAL 7044

Grafit 044  
RAL 9007

Blyantsgrå 036  
RAL 7024

Blå 558  
RAL 5009

Antracitgrå 035  
RAL 7016

Sort 015  
RAL 9005

Sølv 045  
RAL 9006

Rød 758  
RAL 3009

Chokoladebrun 434  
RAL 8017

Skovgrøn 874  
som NCS S 6020-G30Y

CE-mærkning
Alle døre CE-mærkes i overensstemmelse 
med byggevareforordningen i henhold til 
den gældende standard EN 14351-1. 

Isoleringsværdi
U-værdi 1,98 W/(m2/K) beregnet i henhold 
til EN 10077-2

Lufttæthed
Klasse 4 i henhold til EN 12207

Lukkekraft
Klasse 2 i henhold til EN 12046-2

Vandtæthed
Klasse 3B i henhold til EN 12208

Vindlast
Klasse 3 i henhold til EN 12210

Dørblad 
Proceslaminerede sandwichpaneler. 
Tykkelse 50 mm. 
Maks. størrelse: bredde x højde = 1329 mm 
x 2500 mm. Ramme af naturanodiserede 
aluminiumprofiler. 
 Forstærkninger af stål indstøbt i dørbladet til 

hængsler, dørlukker og andre komponenter. 
 

Standardstørrelser (der henvises 
til lysningsmål)
900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

Overfladebeklædning 
Inderside og yderside af varmgalvaniseret 
pladestål. Lakeret med 25 µm polyesterlak.

Isolering 
50 mm freonfri polyuretancelleplast.  

Karm og tætninger
Naturanodiserede profiler med brudt kul-
debro. Indbyggede riller til tætningslister af 
EPDM-gummi.
 
Tærskel
Kraftig tærskel af MagiZinc-belagt pladestål.  

Lås og beslag
Leveres som standard med låsekasse 
Dorma 919-50 og justerbart slutblik Dor-
ma 9009. 
El-slutblik Step 40 med lås ASSA 222 
fås som tilvalg. Andre låse og slutblik fås 

mod merpris. Dørhåndtag er som standard 
Habo Atlanta. Hængsler: 3 stk. ASSA 
3220. 

Montering
8 justeringsbøsninger er indbygget i alumini-
umkarmen. Selvborende karmskruer til stål og 
træ medfølger. 

Vinduer 
Argonfyldte D4-12-termoruder i 6 forskellige 
standardstørrelser. Brysthøjden er som standard 
ca. 1070 mm. Der ydes 7 års garanti mod 
kondens mellem glaslagene. Vindueskarme af 
naturanodiserede aluminiumprofiler med brudte 
kuldebroer.  

Indbrudssikring
Klasse RC2 i henhold til EN 1627 Bagkan-
tsikring (Klassificeringen gælder, forudsat 
at døren er forsynet med en ASSA D12-
rundcylinder).

7 års garanti
Se separate dokumenter med vores garanti-
betingelser. 

Ecolid ståldør – tekniske fakta

Ecolid-farvekort
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Professional Industrial Doors

Prido har over 45 års solid erfaring og er en af de førende aktører i branchen.

Vi arbejder med design, udvikling, fremstilling og markedsføring af industriportløsninger til industrivirksomheder og andre portkunder i Norden og Nordeuropa.

 Målet er at tilbyde branchens mest attraktive og markedstilpassede sortiment. 

www.prido.se 
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