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De kan sparkas på. Vandaliseras.

Utsättas för den mest oömma

behandling. Och ändå stå rakryggade

kvar. EAB:s entréer, dörrar och partier

i stål är starka och stabila som få –

men ändå sällsynt vackra. Allt tack

vare ett smidigt profilsystem och en

stor kunskap om stål, där bl a svetsa -

de detaljer och skickliga hantverkare

gör den stora skillnaden.

På EAB har vi tillverkat dörrar och portar

av stål ända sedan 1969. Med andra ord

har vi hunnit bli rejält rutinerade, men 

också kloka nog att göra saker och ting 

noggrant redan från början. Allt för att 

skapa produkter som verkligen håller.

Hög ytfinish - länge

Det är t ex därför som vi har speciellt

erfaren personal på entré- och dörr-

sidan.

 Skickliga hantverkare som vet vad som 

krävs för att skapa vackra, funktionella 

produkter med hög finish. Som kan 

konsten att lägga långa svetssömmar 

utan  att de ”bubblar” – trots det tunna 

godset. Och som sedan förvandlar sina

ingrepp till osynliga skarvar och helt 

jämna svetsfogar…

 Det är också därför som vi alltid svep-

blästrar profilerna istället för att bara 

tvätta dem före målning. På så sätt får 

vår två komponentsfärg bättre fäste, 

och kan i sin tur bilda en hård, stryktålig 

yta som håller glans och kulör. Länge.

För brand, tjuvar och arkitekter…

Stålets styrka står dock emot mer än

bara skosulor och vandaler. Den skyddar

mot brand och inbrott också. Dessutom

leder stålets höga bärighet till en stor fri

frihet för arkitekter, där varken stora

glaspartier eller udda design utgör något

hinder. Leve kreativiteten!

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. Håll-

barheten inkluderar även de relationer 

vi har till våra kunder, leverantörer och 

medarbetare.    
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Fakta

 
EAB:s entréer, dörrar och stålpartier 
är tillverkade av ett flexibelt och 
stabilt profilsystem med släta in- och 
utsidor, utan synliga skarvar. Kapning 
och sammansättning sker med stor 
måttnoggrannhet.

Design
Varje entré, dörr och stålparti som 
lämnar oss är unik, och har tillverkats 
efter ritningar som godkänts av våra 
kunder.

Ytbehandling
Svepblästring, grundmålning och 
färdigmålning med tvåkomponent 
våtlack. Antal färgskikt styrs av dina 
miljöklassningskrav. Ytjämnheten på 
varje synlig svetsfog kontrolleras.

Glasning
Enligt gällande klassningskrav.

Lås och övrig beslagning
Enligt önskemål.

Säkerhetskrav
EAB:s entréer, dörrar och partier 
uppfyller alla krav enligt svensk 
byggnorm och är typgodkända av 
SITAC på brand- och inbrottsskydd.
  Våra produkter kan tillverkas i 
säkerhets-klass 1, 2, 3 och 4 enligt
SS 81 73 45. Brandklass upp till
EI-90 ger ett effektivt brandskydd 
under minst 90 minuter.

Leverans och montage
Levereras med utförliga instruktioner 
för egenmontage.
  Montaget kan också ombesörjas av 
EAB:s service- och montagepersonal.

EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB. 
Vår noggrannhet och vårt kvalitets-
tänkande finns med i allt från materi-
alval till tillverkning, leverans och 
montage. Hållbarheten inkluderar 
även de relationer vi har till våra
kunder, leverantörer och medarbetare.

Ett urval av våra stålprofiler

Profiler med bruten köldbrygga Oisolerade/Brandklassade profiler 
E-30/E-60

Snitt glasat
väggparti

Snitt glasat 
dörrparti

Snitt glasat 
väggparti

Snitt glasat 
dörrparti

Isolerade profiler brandklass 
EI-30

Klämfri bakkant

Snitt glasat
väggparti

Snitt glasat 
dörrparti

Isolerade brandklassade profiler
för vägg/fönsterpartier

Snitt glasat
parti EI-60

Snitt glasat
parti EI-90

I EAB Portar ingår: Vikportar, Termoportar, Slagportar/-dörrar, Säkerhetsdörrar, Branddörrar, 
Brandfönster, Termofönster, Entrépartier/Glaspartier, Maskinskyddsportar och Skjutportar.

LAGERINREDNINGAR  I   PORTAR  I   STÅLBYGGNADER

333 33 SMÅLANDSSTENAR

TEL 0371-340 00  www.eab.se

SUNDSVALL: TEL 060-810 00


