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EAB:s Slagportar och gångdörrar i
varmförzinkat stål är främst avsedda
för montage i fasader vid industriella
miljöer. Med sin robusta konstruktion
kommer de dessutom väl till sin rätt
som invändiga portar och dörrar.
Lång livslängd. Minimalt underhåll.
Portarna är byggda med ram av varmförzinkade rörprofiler som ger bladet en god
stabilitet. Exempelvis förblir porten funktionsduglig vid en eventuell skada på beklädnaden. Gångjärn och fästen för övrig
beslagning är svetsade till ramkonstruktionen.
Dessa egenskaper gör portarna och
dörrarna mycket stryktåliga och bäddar
för en lång livslängd med minimalt underhåll.
Du väljer. Vi utför!
Vad gäller portarnas och dörrarnas utförande är valfriheten stor. Att fritt kunna
välja glashöjd, antal glasrader, sektionsindelning och kulörer är en självklarhet
hos EAB. Vi ger dig porten/dörren precis som du vill ha den!
Sist men inte minst är montaget enkelt att utföra eftersom det är anpassat
för egenmontage. Men naturligtvis har vi
eget, välutbildat folk som gärna hjälper
till ifall du så önskar.

Slagport typ SPN
• Infälld i karm, överfalsad
• Utåtgående
• Maxbredd 2500 mm
• Maxhöjd 2500 mm
• Karmtyper, se sidan 4
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Slagport typ SPU
• Utanpåliggande på karm
• Utåt- eller inåtgående
• Maxbredd 3000 mm
• Maxhöjd 3500 mm
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EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår
noggrannhet och vårt kvalitetstänkande
finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har
till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

www.eab.se – för senaste nytt inom EAB Portar

Slagport typ SPI
H

• Infälld i karm
• Utåtgående
• Maxbredd 3000 mm
• Maxhöjd 3500 mm
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EAB:s Slagportar och gångdörrar i stål är

min 80

rambyggda av svetsade, varmförzinkade stålGångdörr typ SPN

rörprofiler som tål tuffa tag och håller att rikta.

• Infälld i karm, överfalsad
• Utåtgående
• Maxbredd 1250 mm
• Maxhöjd 2500 mm
• Karmtyper, se nedan

Portblad
Stomme av varmförzinkade fyrkantsrör.
Beklädd med varmförzinkad eller lackerad EAB
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profilpåt.
Mellanliggande isolering av mineralull.
Beslag
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• Svetsade smörjningsfria gångjärn.
• Låsning av gångdörr/flygel med
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Assalås 410-50 exkl. cylinder.
• Trycke EAB standard.
• Invändig låsning av pardörrsektion med

Rörtröskel

Tröskelanslag

spanjolett DeJo 55100 med öglor för hänglås.
• Större portar kan med fördel förses med infälld
gångdörr och lås enl. ovan.
Andra typer av lås, dörrstängare, uppställningsbeslag etc. monteras på begäran.

Karmar gångdörr

Glasning
Levereras med isolerruta D4-12 monterat i
kraftiga lister av natureloxerad aluminium.
Andra typer av glas monteras på begäran.
Tätningar
Samtliga tätningar är lätt utbytbara.
L- 100 x 50 x 6 mm

o - 60 x 40 x 2 mm

U - 60 x väggtj x 5 mm

Karmöverstycken och karmsidor är lika

Ytbehandling
Alt. 1: Varmförzinkad port-/dörrbladsstomme
och plåtbeklädnad.

Karmar slagport SPN

Alt. 2: Varmförzinkad port-/dörrbladsstomme
med beklädnad av lackerad plåt enligt separat
kulörprogram.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmförzinkad
portbladsstomme och plåtbeklädnad enligt
separat målningsprogram.
Karm

L- 100 x 50 x 6 mm

o - 80 x 60 x 3 mm

U - 60 x väggtj x 5 mm

Karmöverstycken och karmsidor är lika

I EAB Portar ingår: Vikportar, Slagportar/-dörrar, Skjutportar, Slaggrindar, Skjutgrindar,
Designline, Termoportar, Entrépartier, Termofönster och Branddörrar.
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EAB tillverkar och lagerför karmar av U- och
L-profiler samt fyrkantsrör.

