Ecolid
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En svensk kvalitetsdør fra Tråvad
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Ved et svært automatisert og supermoderne anlegg midt i Västergötland produserer vi, som en av Europas største foldeportprodusenter, mer enn 11,500 industriporter av høy kvalitet hvert år.
Med bare over 45 års erfaring kan vi tilby en industriportløsning som ikke bare gir stor funksjonalitet, men som også bidrar til
et attraktivt og gjennomtenkt miljø på hele eiendommen. Vårt høyt automatiserte produksjonsapparat kombinert med vårt fokus
på effektivitet og kvalitet gjør at vi kan tilby svært konkurransedyktige porter som gir lave kostnader for deg som kunde langt
inn i fremtiden.
Vår lange erfaring har lært oss at utvikling og produksjon må henge sammen. For å ha full kontroll prøver vi å gjøre alt i vår
egen fabrikk.
God evne til å lytte til bestilleres og brukeres krav har lært oss at det ikke finnes et produkt som passer til alle, og at designen
har stor betydning for helheten. Portene må skreddersys etter åpningen og være lette å installere og vedlikeholde.
Kvalitet lønner seg. Derfor er 7 års garanti og markedets minste vedlikeholdsbehov standard på våre produkter. Det koster
å holde høy kvalitet, og riktig salgspris er viktig. Automatisering av produksjonen og effektivitet i organisasjonen har derfor
høyeste prioritet hos oss.
Det er ikke bare produktet som skaper helheten, tjenestene rundt det er mange ganger like viktige. La vår avdeling for teknisk
brukerstøtte hjelpe deg, og la vår monteringsorganisasjon sørge for at din Prido-port installeres slik du forventer det.
Korte leveringstider og stor leveringssikkerhet er våre kjennetegn – Kontakt oss for å se hva vi kan tilby.

Hvorfor du bør kjøpe Ecolid-ståldør:
•

Basert på Sveriges mest solgte foldeport, Ecolid-porten

•

Design og finish i toppklasse

•

Korte leveringstider og høy leveringssikkerhet

•

Cirka 40 % bedre U-verdi sammenlignet med dører med stålrammekonstruksjon

•

Brutt kuldebro i karmen

•

Vridningsstiv aluminiumskarm med integrert spor for tetningslister

•

Rustbeskyttelse i toppklassen

•

Enkel og rask montering ved hjelp av medfølgende karmskrue og justeringshylser som er montert i karmen.

•

Minimalt vedlikeholdsbehov

•

Utviklet og produsert i Sverige

•

Lages helt etter mål i flere ulike utførelser

•

Fås i standardutførelse for omgående levering

•

Solid, tilbakefjærende dørhåndtak er standard

•

Justerbart sikkerhetssluttstykke er standard

•

Innbruddsbeskyttelsesklassifisert i klasse RC2 iht. EN1627

•

Bakkantsikring er standard

•

Lufttetthetsklasse 4 iht. EN12207

•

CE-merket i henhold til Europa-standarden EN14351-1

•

7 års garanti
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Prosjekteringsveiledning
C-karm (ikke fôringsdannende)
Horisontalseksjon

Vertikalseksjon

C-ramme med foringsdannende stripe (valgfritt, montert av kunde)
Horisontalseksjon

Vertikalseksjon
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3 hengsler

Kodelås (ekstrautstyr)

Elektrisk sluttstykke (ekstrautstyr)

Justeringshylser for karmskruer

Justerbart sluttstykke

Dørlukker (ekstrautstyr)

Karm med brutt kuldebro

Fjærende dørhåndtak

Pakninger av EPDM

Terskel av MagiZink-belagt stålplate

Lås med hakereile

Karm med brutt kuldebro
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Ecolid ståldør – tekniske fakta
CE-merking
Alle dører er CE-merket i samsvar med
Byggevareforordningen som definert i gjeldende standard EN14351-1

Isoleringsverdi
U-verdi 1,98 W/(m2/K ) beregnet i samsvar
med EN10077-2

Lufttetthet
Klasse 4 i samsvar med EN12207

Lukkekraft

Standardstørrelser (gjelder lysåpning)
900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

Åtte justeringshylser integrert i aluminiumskarmen. Selvborende karmskrue for stål og tre
følger med.

Overflatekledning
Inn- og utside av varmgalvanisert stålplate.
Lakkert med 25 µm polyesterlakk.

Isolering
50 mm freonfri polyuretancelleplast.

Klasse 2 i samsvar med EN12046-2

Karm og tetninger

Vanntetthet
Klasse 3B i samsvar med EN12208

Naturanodiserte profiler med brutt kuldebro.
Integrert spor for tetningslister av EPDM-gummi.

Vindbelastningskapasitet

Terskel

Klasse 3 i henhold til EN12210

Dørblad
Prosesslaminerte sandwichpaneler.
Tykkelse 50 mm.
Maks. størrelse bredde x høyde = 1329 mm
x 2500 mm. Ramme av naturlig anodiserte
aluminiumsprofiler. Forsterkninger av stål
innstøpt i dørbladet for hengsel,
dørlukker og andre komponenter.

Innfesting

Solid terskel av MagiZink-belagt stålplate.

Lås og beslag
Som standard med låskasse Dorma 919-50
og justerbart sluttstykke Dorma 9009.
Elektrisk sluttstykke Step 40 med lås ASSA
222 fås som ekstrautstyr. Andre låser og
sluttstykker mot ekstra kostnad. Habo Atlanta-dørhåndtak som standard. Hengsel, 3 stk.
ASSA 3220.

Vindu
Argongassfylte D4-12 isolerglassruter i seks
forskjellige standardstørrelser. Standard brysthøyde er ca. 1070 mm. 7 års garanti mot
kondens mellom glasslagene. Vinduskarmer av
naturanodiserte aluminiumsprofiler med brutte
kuldebroer.

Beskyttelse mot innbrudd
Klasse RC2 i samsvar med EN1627 Bakkantsikring (klassifiseringen forutsetter at døren er
utstyrt med en ASSA D12 rundsylinder)

7 års garanti
Se egne dokumenter med
garantivilkår.

Ecolid fargekart

Hvit 010
RAL 9010

Gråhvit 022
RAL 7044

Blå 558
RAL 5009

Sølv 045
RAL 9006

Skoggrønn 874
Nærmeste NCS S 6020-G30Y

Sjokoladebrun 434
RAL 8017

Blyantgrå 036
RAL 7024

Svart 015
RAL 9005

Rød 758
RAL 3009

Antrasittgrå 035
RAL 7016

Grafitt 044
RAL 9007

Professional Industrial Doors
Prido har over 45 års solid erfaring og er en av de ledende aktørene i bransjen.
Vi arbeider med design, utvikling, produksjon og markedsføring av industriportløsninger
til industrier og andre portbrukere i Norden og Nord-Europa. Målet er å tilby det
mest attraktive og markedstilpassede utvalget i bransjen.

www.prido.no
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