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Skjutporten ”Vision” helt i stål och 
glas är främst avsedd för invändiga in-
dustrimiljöer. Permanent genomsiktlig-
het, för en snabb och säker passage. 
Tack vare isolerglasens goda egen-
skaper ljudreducerar porten 25db. 
Glas har också en dokumenterad 
hämmande inverkan mot påkörning.  
De få rörliga delarna ger en tyst gång och 
ett minimum av underhåll. Automatiken 
är frekvensstyrd vilket ger en mjuk 
och snabb rörelse. 
Öppningstid c:a 1m/sek

Skjutportar av denna typ är lämpliga 
till breda öppningar och byggnader 
med låga täthet -och värmekrav, till-
verkas enkel eller dubbelflyglig.
Vanligtvis oisolerad med endast ut-
vändig beklädnad på varmförzinkad 
stålstomme. Se faktatext.



Det finns många alternativ att manövrera, bilden visar radardetektor,
t ex: Tryckknappar, radiosändare/mottagare, dragsnöre, kodlås/kort-
läsare induktiv slinga i golv.
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EAB:s skjutportar av stål, håller mycket hög klass tack vare ett kva-

litetstänkande och en yrkeskunskap som genomsyrar hela kedjan, 

från ritning till leverans och montage. 

 EAB: s portar har genomgående hög finish men en mycket ro-

bust konstruktion med få rörliga delar och rejäla beslag vilket bäd-

dar för en lång livslängd med minimalt underhåll. 

Anpassade för egenmontage 

Alla EAB: s portar är anpassade för egenmontage tack vare en 

enkel och genomtänkt konstruktion med utförliga och tydliga 

montageanvisningar. Men naturligtvis har vi egen, välutbildad personal 

som gärna hjälper till. 

En port precis som du vill ha den 

Egen tillverkning gör att vi även erbjuder en stor valfrihet vad 

gäller portarnas utförande. Isolerad eller oisolerad. Helglasad eller 

kombination av lackerat stål och glas? Med eller utan eldrift? Välj det 

som passar bäst i ditt utrymme.

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.
Svensktillverkat kraftfullt drivpaket för industriella krav och miljöer,
individuellt anpassat till portens format och vikt. Säkerhetsutrustning 
såsom klämskydd, säkerhetsfotocell, skyltning etc anpassas till
portens placering och rörelseområde.

En infälld gångdörr sparar energi då hela porten inte alltid behöver 
öppnas. Det blir samtidigt en nödutrymningsväg.



Fakta

Utförande
EAB:s skjutportar är rambyggda, tål 
tuffa tag och håller att rikta. Tillverkas 
som enkel eller dubbelflygliga. hand-
manövrerade eller med eldrift.

Portblad
Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. 
Beklädd med Aluzinc® eller lackerad 
EAB-profilplåt.

Isolering
Mellanliggande isolering av mineralull 
alternativt oisolerad med plåtbeklädnad 
endast på utsida.

Beslag
• Bärskena av C-profil monterad i kon-
sol, vagnar av boggietyp justerbara an-
passade till portens format och vikt. 
• Styrning i underkant utformas efter 
golvets beskaffenhet.
• Invändig låssprint med öra för häng-
lås, gäller handmanövrerad port.
• Portarna kan med fördel förses med 
gångdörr och standardlås Assa 410-50 
exkl. cylinder.

Glasning
Portarna levereras med isolerruta 
D4-18 monterad i kraftiga lister av na-
tureloxerad aluminium.

Tätningar
Alla tätningslister är skruvade till 
portram eller portomfattning

Ytbehandling
Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme 
och plåtbeklädnad.
Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme 
med beklädnad av lackerad plåt enligt 
separat kulörprogram.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmför-
zinkad portbladsstomme och plåtbe-
klädnad enligt separat målningspro-
gram.

Karm
EAB tillverkar och lagerför karmar av 
U- och L-profiler samt fyrkantrör. 

EAB:s portar är CE-märkta mot bygg-
produktdirektivet och maskinsäkerhets-
direktivet. Uppfyller kraven i portstan-
darden SS-EN 13241-1.

Borstlist alt.
släpgummilist

Daghöjd

Dagbredd

Borstlist alt.
släpgummilist

Vy ovanifrån

I EAB Portar ingår: Vikportar, Slagportar/-dörrar, Skjutportar, Slaggrindar, Skjutgrindar,  
Designline, Termoportar, Entrépartier, Termofönster och Branddörrar.
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