Pro-Line Cube,
når pladsen er begrænset!

Pro-Line Cube, når pladsen er begrænset!
CUBE er den perfekte løsning, når der er begrænset plads.
CUBE sektionerne pakker sig bag åbningen,
derfor er begrænset plads ind i rummet intet problem.
CUBE er tilgængelig i A40 (aluminium), og hvis ønsket, kombineret med S40 (stål) sektioner.
Brugen af aluminiumssektioner betyder, at porten kan designes med stor kreativ frihed.
Der bruges udelukkende høj-kvalitets materialer for at sikre lang, problemfri levetid.

CUBE er karakteriseret ved:
•
•
•
•
•
•
•

Kompakt installation
Meget velegnet til montage sammen med kran skinner
Billifter kan monteres lige bag porten
Høj-kvalitets aluminiumsprofiler
Stærk og stabil
Simpel vedligeholdelse
Lydsvag

Version

CUBE bliver som standard leveret med anodiserede aluminiums A40 sektioner.
Farven kan vælges helt efter ønske. Sektionerne kan coates i stort set enhver farve. Der kan vælges mellem mange slags fyldninger, fra helt glatte til transparente
fyldninger. A40 sektionerne kan kombineres med S40 stål sandwich sektioner.
Mere eller mindre ethvert ønske kan laves så det bliver `den rette løsning`.
CUBE har altid et LIGE antal sektioner, hvoraf hver sektion i et par (2 sektioner)
altid har samme højde (maximum 2x650 mm). For hver par sektioner, har den
ene altid hængslerne udvendig. Fjeder systemet er ALTID formonteret på et tube/
RHS system, der hurtigt og nemt kan monteres.talleerd kan worden.

Sikkerhed

Under udviklingen af CUBE, var sikkerhed en absolut prioritet. CUBE industriporten overholder CE regulativer bestemt af den Europæiske guide for industriporte
(NEN-EN 13241-1). Ved drift, kan der desuden vælges forskellige sikkerhedsanordninger og indstillinger.

Karakteristika ved Cube
CUBE er vores tekniske mesterstykke. Det stabile koncept, og brugen af højkvalitetsmaterialer,garanterer en problemfri kørsel.
CUBE er en pålidelig og holdbar aluminiumsport, der tilbyder en lang række valgmuligheder.
Hver port er designet, og fremstillet helt efter individuelt ønske. Dette gør enhver CUBE unik,
ved at den reflekterer den helt individuelle stil på Jeres byggeri og firma identitet.

Tekniske data
Maksimum dimensioner (b x h) :
Sektion fyldning
:
Minimum frihøjde
:
		
Minimum dybde
:
		
Minimum sideplads
:
		
Standard farve
:
Vindtryk
:
Vandtryk
:
Luft gennemtrængning
:
Isoleringsevne/U-værdi
:
Drift
:
Automatisk udstyr
:

4500 x 4750 mm
Vinduer, glas og åben/blank fyldning i mange variationer.
Fjedre i top (1) :
1100 mm
Fjedre i bag (2) :
850 mm
Fjedre i top (1) :
750 mm
Fjedre i bag (2) :
1000 mm
Side		
:
95 mm
Motor side 		
:
360 mm
Anodiseret aluminium i mange RAL farver
Klasse 4
Klasse 3
Klasse 3
3,84 W/m²K (komplet dobbelt akryl)
Elektrisk
Standard kontrolboks, Mange valgmuligheder

Værdierne ovenfor gælder en port i dimensionen 4000 x 3500 mm

