
LUNAX® PORTA
Rammeløs brandbeskyttende helglasdør til indvendig brug 
EI60 - EI30 - Ikke brandbeskyttende 



Kendetegnet ved sit minimalistiske design kan LUNAX® PORTA helglasdøre opfylde 
de højeste arkitektoniske forventninger ved at tilbyde døre med maksimal transparens 
kombineret med indendørs brandbeskyttelse.
 
LUNAX® PORTA brandbeskyttende helglasdøre uden rammer er selvlukkende enkelt- 
eller dobbeltdøre, der forbedrer arkitekturen i nybyggeri og renoveringsprojekter. Det 
symmetriske drejesystem og dørdesign gør det muligt at åbne døren i begge retninger. 

KLASSIFICERING AF 
YDEEVNE

Nationale bestemmelser kan variere. Kontakt venligst din salgsrepræsentant for at få flere produktoplysninger. 

• Stilfuld og minimalistisk brandbeskyttende helglasdør med fire karakteristiske 
   diskrete klemmer 
• Klassificering E, EW og EI (30 og 60) 
• Enkelt- og dobbeltvirkende mekanisme (åbner i begge retninger) 
• Dørblad baseret på CONTRAFLAM® EN 14449 (lamineret sikkerhedsglas)
• Høj UV-stabilitet (5000 timer i henhold til EN ISO 12543-4)   
• Gennemprøvet mekanisk holdbarhed (200.000 cyklusser; C5 i henhold til EN 16034)
• Ikke brandbeskyttende dobbeltvirkende dør med samme design og
   unikke udseende som de brandbeskyttende døre

FORDELE VED LUNAX® PORTA-DØRE 

MAKSIMALT GODKENDTE DIMENSIONER FOR 
DØRBLADE
LUNAX® PORTA 30 (EI1 / EI2)
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LUNAX® PORTA 60 (EI2)

KONFIGURATIONER

ENKELTDØR DOBBELTDØR ASYMMETRISK 
DOBBELTDØR



FUNKTIONER & TILPASNING

RAMMER OG BÆRENDE KONSTRUKTIONER

TRÆ (løvtræ)

Bæredygtigt træ
(PEFC/FSC-certificeret)
Brandbeskyttende tape

HYBRIDSYSTEM

Rektangulært stålrør

Metalbeklædt finish

Calciumsilikatplade

Brandbeskyttende tape

FLEKSIBEL STØTTE
KONSTRUKTION (gipsvæg)

Gipsplade

Stål/træprofil

Stålprofil

Brandbeskyttende tape

GASBETON/BETON (EI30 kun)

betonvæg

Brandbeskyttende tape

LUNAX® PORTA TILBEHØR

Håndtag (model K, T og S) Låse Fastholdelsesanordning

Hver i tre forskellige længder
(specialfremstillet håndtag på forespørgsel)

 Elektronisk  
fastholdelsesanordning

Elektrisk Mekanisk Elektromagnetisk

DørstopperDørlukkere

DORMA/GEZE gulvfjedre med/uden holdefunktion
(korrekt valg baseret på dørbladets vægt)

Anvendelig på 
toppen af dørkarmen

NYESTE TILBEHØR
Se venligst vores datablad eller 

kontakt vores salgsteknikere

Glasset kan på forespørgsel udskiftes med SGG DIAMANT® glas hvilket 
giver øget transparens, bedre farvegengivelse og mere naturligt 
lys. LUNAX® PORTA kan fremstilles med individuelle (RAL) farver 
til beslag, håndtag og tilpassede former af håndtag. Glasset kan 
tilpasses ved hjælp af silketryk på overfladen eller ved hjælp af en 
kantafdækning. Dekorativ film i valgfrit design og farve kan uden 
tekniske begrænsninger påføres døren efter montering.  

Ud over den brandbeskyttende LUNAX® PORTA dør, kan der også 
fremstilles en ikke- brandbeskyttende version med samme tilbehør 
og størrelse som den brandbeskyttende LUNAX® PORTA. Som følge 
heraf kan alle glasdøre med og uden brandbeskyttelse i et specifikt 
projekt have samme udseende.
 
Et omfattende netværk af autoriserede installatører, der er uddannet 
hos Vetrotech Saint-Gobain sikrer problemfri montering, fejlfri 
funktionalitet og regelmæssig vedligeholdelse af dørblade og beslag. 
Du kan få råd om autoriserede installatører i dit område af det lokale 
Vetrotech salgskontor.      RAMMELØST & 

KOMPROMISLØST
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KONTAKT OS
Vi giver gerne lys og sikkerhed til dit 
næste projekt. 

For flere produkter eller generelle 
forespørgsler, bedes denne formular 
venligst udfyldt:    
vetrotech.com/contact-us

Vetrotech Saint-Gobain Nordic & 
Baltic
Robert Jacobsens vej 62 A
DK-2300 Copenhagen
Denmark

For yderligere oplysninger, besøg os på 
vetrotech.com/lunax

LUNAX® PORTA brandbeskyttende døre sikrer det nødvendige beskyttelsesniveau 
i tilfælde af brand med personbeskyttelse, kombineret med kreativ designfrihed. 
Takket være udvikling og innovation tilbyder vi vores kunder brandbeskyttende 
helglasdøre, skræddersyet til næsten alle tænkelige formål. Naturligt lys og 
høj transparens er blevet afgørende elementer i moderne arkitektur. Med 
CONTRAFLAM® glas som en vigtig del af en LUNAX® PORTA dør kan du 
kombinere optimal brandbeskyttelse med maksimalt lysindfald i kombination 
med forskellige ramme- og støttekonstruktioner: træ, stål, gipsplader, mursten 
og beton. Med LUNAX® PORTA bestræber vi os på at designe beskyttende 
og æstetiske helglasdøre i direkte samarbejde med dig, for at opfylde 
forventningerne til dine avancerede projekter.


