Aros Porte
Kvalitet er gennemgående i Aros Porte. Her findes kun én og det er den bedste.
Det princip holder Aros Porte fast i, og har gjort det gennem alle årene.
Fordi det betaler sig for dig.

Porten er virksomhedens trafikale
knudepunkt som biler, trucks eller
varer skal gennem. Den skal afskærme og beskytte. Den skal være
enkel at betjene samtidig med at
den er pålidelig og robust.
Aros Porte er ledhejseporte til
industrien i gennemført høj kvalitet.
Portenes paneler, beslag, køreskinner og fjedre er konstrueret til langvarig og intensiv drift. Portene laves
efter mål i bredder op til 10 m.

Kraftige torsionsfjedre med fjederbrudssikring

Beslag, hængsler og køreskinne i galvaniseret stål

Manuel og automatisk åbning
Aros Porte er alle afbalancerede med individuelt beregnede fjedre, så de alle er
letløbende ved betjening med håndkaft. Med automatisk åbning øges portens
levetid og risikoen for betjeningsfejl reduceres samtidig med at passage- og
driftsomkostninger mindskes.
Aros Porte kan leveres med flere forskellige typer el-drift og automatik, og
leveres altid med sikkerhedsudstyr, der opfylder alle gældende regler og krav.
Bundbeslag m. indbygget wirebrudssikring

Stærke porte
Alle porte er konstrueret af vandrette paneler som giver porten optimal stivhed
og styrke. Panelerne, der er fra en af verdens førende producenter, er lavet som
en sandwichkonstruktion med 42 mm freonfri polyurethanskum mellem to
varmgalvaniserede stålplader, som på begge sider er belagt med polyester.
Den stærke og glatte overflade på Aros Porte er vejrbestandig og modstandsdygtig over for ridser. Samtidig er den smudsafvisende og skal blot tørres af
med en fugtig klud (evt. tilsat autoshampoo).

Integrerede døre
Aros industriporte er stærke og stabile, og kan derfor også leveres med integrerede døre. Afhængig af port-typen består døren af isolerende stålsektioner i
sandwichkonstruktion eller af sektioner i aluminium med isolerende acrylglas.

Farver og overflader
Panelerne kan leveres i et bredt udvalg af farver efter ønske. Standardfarver er hvid (RAL 9010), blå (RAL 5010), rød (RAL 3000), brun (RAL
8014), grøn (RAL 6005), Antracitgrå (RAL 7016) og alu (RAL 9006).

Fingerværn

DEVISION 123001

Aros Porte – til støjhuse!

Sikkerhed i top
Aros Porte leveres med sikkerhedsudstyr
så skader på personer og materiale kan
undgås. Faldsikringer og wire- og fjederbrudsikring forhindrer de skader, som kan
ske, hvis der opstår en mekanisk fejl. Alle
porte med el-drift er også forsynet med
reverserende overvågende kantsikring, så
porten automatisk kører tilbage, hvis den
møder modstand.

FUNKTIONELLE OG
DRIFTSIKRE LEDHEJSEPORTE
I GENNEMFØRT KVALITET

Aros Porte
Aros Porte fremstiller porte i høj kvalitet
efter mål. Aros Porte benytter paneler fremstillet af en af verdens førende
producenter.

Paneler og vinduer
Du kan få lys ind ved at vælge paneler med vinduer eller lysbånd.

Rektangulære eller ovale vinduer

Lysbånd, rammer enten alu eller malet i farve som port

Kraftige og smidige
tætninger beskytter
mod kulde og træk

Sidetætning er monteret på køreskinnen

Vinduer og lysbånd

Tætning mellem lamellerne

På øverste panel monteres tætning

Aros industriporte kan leveres med sektioner med
ovale eller rektangulære termovinduer i kraftig acrylglas. Hele sektioner kan leveres som lysbånd. Lysbånd
kan monteres i porten som enkeltsektioner eller flere
lysbånd samlet som Full Vision. Døre kan også monteres i porte med lysbånd.

Vedligeholdelse
Den stærke, glatte overflade på en Aros Port er vejrbestandig og
modstandsdygtig over for ridser, den er smudsafvisende og let at
rengøre.

• Gennemgående kvalitet og styrke
• Høj sikkerhed og slidstyrke
• Valgfrit farvevalg
• Isolerende, tæt og trækfri
– et sikkert og fornuftigt valg: Aros Porte

Sandwichpanelets konstruktion
1.

Lamellens udførelse: Vandret proﬁlering eller frisefyldning

2.

Stålpladeskålen som adskiller det udvendige, frostudsatte dæklag

3.

Stålpladelameller som på begge sider er varm-galvaniseret og

fra det indvendige dæklag
belagt med polyester
4.

Den indvendige tætningsproﬁl mellem de enkelte lameller

5.

Indfatningsproﬁl

6.

Panelet, opskummet med freonfrit PU-skum (tykkelse 42 mm.)

7.

Indvendig stålplade til sikring af beslag

Montagen
Kvaliteten i Aros Porte er gennemgående. Der benyttes ekstra
kraftige beslag, wirer og hængsler i galvaniseret stål, som ikke
vrider eller giver sig. De letkørende køreruller er fremstillet i
nylon med støvtætte kuglelejer, som gør betjening af porten
let og lydsvag.
De kraftige torsionsfjedre, der afbalancerer porten er dimensionerede så de er garanteret 20.000 åbninger, og er forsynet
med fjederbrudssikring.

Tætte porte
Aros Porte er tætnet mellem de enkelte paneler med stærke og
smidige lister i formstabil TPE-plast. Portens topsektion og de
lodrette køreskinner er ligeledes udstyret med tætningslister i
TPE, som sørger for effektiv tætning mellem bygning og port.
Bundtætningen er en solidt udført specialprofil med flere tætningslæber.

Standardmontering

Forhøjet køreskinnemontering

Montering ved lav overligger (fjeder bagtil)

Montering ved lav overligger (fjeder fortil)

Lodret montering

Montering efter taglinien, standard

