
Et komplet sortiment af ledhejseporte til alle 
anvendelser.

ASSA ABLOY 
sortimentet af  
ledhejseporte



Din virksomhed ligner ikke andre – og hvad, der 
skal ind og ud, definerer den type industriport, 
du har brug for. Uanset hvilken branche du er i, vil 
ASSA ABLOYs sortiment af ledhejseporte hjælpe 
dig med at beskytte og styre eller adgangen til 
din bygning.

Vores porte er blandt de bedste i branchen med 
hensyn til fysisk sikkerhed, personsikkerhed og 
bekvemmelighed. Vi designer, bygger, leverer, 
installerer og servicerer hver eneste port, vi 
fremstiller. Vi skræddersyr den enkelte port, så 

den passer til dine præcise specifikationer, så vi 
sikrer, at den passer perfekt.  
Fra små garager og udbringningsfirmaer, til 
producenter og distributionslagre hjælper vores 
porte virksomhederne med at yde deres bedste, 
overalt i verden. 

Med baggrund i halvfjerds års ekspertise og 
teknologi samt arven fra Crawfords industriporte 
er vores viden, kompetence, erfaring - og arv - 
uden sammenligning.

Find dit bedste match
Vores værktøj til valg af port hjælper dig med at identificere, hvad der er den rigtige port til din virk-
somhed og din bygning. Du skal blot følge trinene herunder for at finde ud af, hvad der passer bedst til 
dig.

Hvilken port er der brug for 
i din virksomhed?

Vi designer, bygger, leverer, installerer hver eneste port, 
vi fremstiller

Start Er temperaturen  
et problem?

Er åbningshastig-
heden vigtig?

Er der mange  
åbninger om 

dagen?

ASSA ABLOY 
OH1042S

ASSA ABLOY 
OH1042P

ASSA ABLOY 
OH1082P

ASSA ABLOY 
OH1082P

dobbelt hastighed

Ja Ja Ja

Nej Nej Nej

Den fleksible klassiker  For uovertruffen isolering For uovertruffen isolering 
og hastighed

For hurtig 
åbningshastighed

ASSA ABLOY Entrance Systems

Den fleksible klassiker
ASSA ABLOY OH1042P/OH1042F

Den robuste og fleksible ASSA ABLOY OH1042P er virkelig god til 
at sikre lokaliteterne og holde elementerne ude. Porten sparer 
værdifuld plads, og har en klasse 3-certificering for vandtæthed, 
vindmodstand og luftgennemtrængelighed.

Resultatet er en port, der ser godt ud og fungerer i ethvert miljø - 
med mulighed for at lukke så meget naturligt lys ind, som du har 
brug for med paneler med glas.

Den kan konfigureres med firkantede eller 
afrundede  vinduer, glas i fuld bredde, eller 
en gangdør

ASSA ABLOY OH1042P er med de mange 
konfigurationsmuligheder ideel til pakhuse, 

bilforhandlere og værksteder. Ønkes et naturligt 
lys, er ASSA ABLOY OH1042F et godt valg

Vælg ASSA ABLOY OH1042P på grund af: 

n  Bekvemmelighed, beskyttelse og sikkerhed for personer og 
gods 

n  Bedre kontrol over energiomkostninger 

n  En attraktiv, ensartet og praktisk facade til din virksomhed
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Hurtigheden sikrer;

n  Særdeles effektive arbejdsprocesser 

n  Større behagelighed og fysisk sikkerhed for 
medarbejderne 

n  Reduceret energiforbrug med mindsket træk

Hvis din virksomhed er baseret på et effektivt flow af varer, 
køretøjer eller personer ind og ud af bygningen, er den hurtige 
ASSA ABLOY OH1042S ideel. Med en åbningshastighed på 1 
meter i sekundet, er den 4 gange hurtigere end en standard 
ledhejseport.

ASSA ABLOY OH1042Ss hurtige lukning medvirker til en høj 
effektivitet samtidig med at den begrænser træk og opretholder 
en reguleret indetemperatur. 

Motoren i ASSA ABLOY OH1042S kører 
fire gange  hurtigere end en standard 
ledhejseport

Uanset om du arbejder med fremstilling, 
logistik eller distribution, kan ASSA ABLOY 

OH1042S med sin hurtige åbning og lukning 
holde din virksomhed i gang 

Hurtig åbningshastighed
ASSA ABLOY OH1042S

ASSA ABLOY OH1082P giver store energibesparelser. Den 
brancheførende isolering på 82 mm er dobbelt så stor som 
tykkelsen på en standard ledhejseport - en betydelig fordel 
for enhver virksomhed, der har brug for at opretholde en 
konstant temperatur eller termisk adskillelse.

Så, uanset om du betaler for at opvarme eller afkøle dit lokale, 
sørger ASSA ABLOY OH1082P for at opretholde den optimale 
indetemperatur efter dit behov.

Best-in-class isolering, så du:

n  Undgår produktspild ved at regulere temperaturen 

n  Sparer energi og reducerer omkostninger

n  Mindsker træk og fjerner kondens

Fremragende isolering
ASSA ABLOY OH1082P

En fremragende isolering på 82 mm med 
dobbelt tætning ved bunden,og tætninger i 
siderne

Fra køleopbevaring til temperaturfølsomme 
produktionsprocesser giver ASSA ABLOY OH1082P 

den isolering, din virksomhed har brug for
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Service du kan stole på
Har du brug for en ASSA ABLOY serviceaftale 
eller vil du gerne øge vedligeholdelsen? Vi 
tilbyder en række fleksible løsninger, der 
passer til dine behov - og vores serviceteam er 
blot en opringning væk.

n  1–4 planlagte vedligeholdelsesbesøg om året 
for ekstra tryghed

n  24/7 prioriteret service-hotline og hurtig 
respons sikrer, at forstyrrelser minimeres

n  Sikkerhed, overholdelse og kvalitetskontrol 
hjælper med at sikre dig, dine medarbejdere 
og din virksomhed

n  Dokumentationsrapporter leveret på stedet 
verificerer ydelsen og kan bruges til fremtidig 
reference
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Værktøj til at finde den rette  
port til din virksomhed
Uanset om du er bygningsejer, entreprenør, 
arkitekt eller specifikationsansvarlig, har vi en 
række værktøjer, der hjælper dig med at vælge 
den rette ledhejseport til dine behov.

n		Kartoteket over ASSA ABLOY BIM-objekter 
specificerer de fysiske karakteristika ved alle 
vores indgangsløsninger

n		Vi har en af verdens største samlinger af 
miljøvaredeklarationer (EPD’er), der gør 
det muligt for beslutningstagere at få et 
gennemsigtigt billede af hver produkts 
livscyklus 

n		Vores energiberegner hjælper dig med at 
afgøre, hvad der er den rette port til din 
bygning, på grundlag af vinduer, portstørrelse, 
antallet af daglige åbninger og meget mere

Uanset hvilken bygning eller virksomhedstype 
du har, kan du konfigurere ASSA ABLOYs 
ledhejseporte, så de passer til dine behov. 

n  Vælg at konfigurere med vinduer 

n  Alle tre porte har de samme 
designmuligheder for en ensartet facade, 
sådan at du kan matche ASSA ABLOY OH1082P 
med ASSA ABLOY OH1042P og ASSA ABLOY 
OH1042S

n  Vælg fra et bredt sortiment af skinnesæt og 
dimensioner fra standard lavt løft, til lodret 
løft og til højt løft. 

Konfigurer din port, så den 
passer til dine behov

Rapsgul
RAL 1021

Hvid aluminium
RAL 9006

Grafitgrå
RAL 7024

Mosgrøn
RAL 6005

Karminrød
RAL 3002

Antracitgrå
RAL 7016

Gråhvid
RAL 9002

Brun
RAL 8017

Safirblå
RAL 5010

Sort
RAL 9005

Aluminiumsgrå
RAL 9007

Ren hvid
RAL 9010

*  Et komplet udvalg af ekstra farver fås på forespørgsel

SL - Standardløft
Bygningstype: 
De fleste standard-
industribygninger.

SLL - Standard lavt løft
Bygningstype: 
Lavloftede bygninger

LL – Lavt løft
Bygningstype:  
Lavloftede  
bygninger

HL – Højt løft
Bygningstype:  
Højloftede  
bygninger

HHL - Højt løft med 
fjederpakke ved 
enden
Bygningstype:  
Højloftede bygninger 
med begrænset plads

VL – Lodret løft
Bygningstype:  
Meget højloftet og 
store krav til plads til 
arbejdet
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ASSA ABLOY-koncernen er førende på globalt plan
indenfor indgangsløsninger. Koncernen opererer på
verdensplan med 48.500 medarbejdere, og en omsætning
pa 8,2 milliarder euro. Koncernen er førende indenfor
områder for effektive indgangsløsninger, sikre identiteter
og indgangsautomatisering. ASSA ABLOY’s innovative
løsninger garantere sikker, tryg og praktisk adgang til fysiske
og digitale lokationer. Hver dag hjælper vi milliarder
af mennesker med at opleve en mere åben verden.

assaabloyentrance.dk

Følg os

Søg efter ASSA ABLOY Entrance

ASSA ABLOY Entrance Systems
Lupinvej 12
9500 Hobro
info.dk.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.dk

Gå ind på assaabloyentrance.dk 
eller kontakt den nærmeste repræsentant fra
ASSA ABLOY for at finde den rette port til din virksomhed


