
LUNAX® PORTA
Ramlös brandbeständig helglasdörr för interiört bruk   
EI60 - EI30 - Icke brandbeständig



Kännetecknade av sin minimalistiska design kan LUNAX® PORTA helglaserade, 
brandskyddade dörrar uppfylla de högsta arkitektoniska förväntningarna genom att 
erbjuda dörrar med maximal transparens i kombination med brandmotstånd inomhus.
 
LUNAX® PORTA helglaserade brandskyddsdörrar med ramlösa dörrblad är 
självstängande enkel- eller dubbelverkande dörrar som förbättrar arkitekturen i 
nybyggnads- och renoveringsprojekt. Det symmetriska pendeldörrsystemet och dörrens 
utformning gör att dörren kan öppnas åt båda hållen. 

KLASSIFICERING AV 
PRESTANDA

Den nationella lagstiftningen kan variera. Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information om produkten i 
ditt land.

• Snygg och minimalistisk brandbeständig helglasdörr med fyra karakteristiska diskreta       
   klämmor. 
• Klassificeringar E, EW och EI (30 och 60) 
• Mekanism med enkel och dubbel verkan (öppnas åt båda hållen) 
• Dörrblad baserat på CONTRAFLAM® EN 14449 (laminerat säkerhetsglas)
• Överlägsen UV•stabilitet (5 000 timmar enligt EN ISO 12543-4)   
• Beprövad mekanisk hållbarhet (200 000 cykler; C5 enligt EN 16034)
• Icke brandbeständig dubbelverkande dörr med samma utformning som ger dörrarna en
   enhetlig och unik design

FÖRDELAR MED LUNAX® PORTA-DÖRRAR 

MAXIMALA GODKÄNDA DÖRRBLADSMÅTT
LUNAX® PORTA 30 (EI1 / EI2)
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LUNAX® PORTA 60 (EI2)

KONFIGURATIONER

SINGELDÖRR DUBBELDÖRR ASYMMETRISK 
DUBBELDÖRR



FUNKTIONER OCH ANPASSNING

STOMMAR OCH STÖDKONSTRUKTIONER

TIMMER (lövträd)

Hållbart trä
(PEFC/FSC-certifierad)
Brandskyddsband

HYBRIDSYSTEM.

Rektangulärt stålrör

Metallklädd finish

Kalciumsilikatskiva

Brandskyddsband

FLEXIBEL 
STÖD-KONSTRUKTION (gipsväggar)

Gipsskivor

Stål/träprofil

Metallisk gipsregel

Brännbar remsa

GASBETONG/ BETONG 
(endast EI 30)

Betongvägg

Brännbar remsa

LUNAX® PORTA-TILLBEHÖR

Handtag (K-, T- och S-modell) Lås Dörrstopp

Var och en i tre olika längder
(specialhandtag på begäran)

Elektromagnetisk  
dörrstopp

Elektrisk Mekanisk Elektromagnetisk

DörrstoppDörrstängare

DORMA/GEZE-dörrstängare med/utan hållfunktion
(valet baseras på dörrbladets vikt)

Tillämplig på 
dörrkarmens överdel

SENASTE TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR
Se vårt databladcenter eller kontakta 

våra försäljningstekniker

Dörrglas kan bytas ut mot SGG DIAMANT®-glas på begäran för att 
utnyttja dess fördelar, nämligen dess perfekta klarhet, förbättrad 
färgåtergivning och mer naturligt ljus. LUNAX® PORTA kan tillverkas 
med individuella (RAL) färger för beslag, handtag och anpassade 
handtagsformer. Glaset kan anpassas genom silkesscreentryck på 
ytan eller en emaljerad kant. Dekorativa filmer i valfri design och färg 
kan också anläggas på glasdörrbladet efter installationen utan några 
tekniska begränsningar. 

Förutom en brandbeständig LUNAX® PORTA dörr finns LUNAX® PORTA 
i en icke brandbeständig version med samma tillbehör och storlekar 
som den brandbeständiga dörren. Detta gör att alla glasdörrar med 
och utan brandskydd i ett specifikt projekt kan se likadana ut.
 
Ett omfattande nätverk av auktoriserade installatörer som utbildas 
av Vetrotech Saint-Gobain garanterar problemfri montering, felfri 
funktion och regelbundet underhåll av dörrblad och beslag. Du kan 
få råd om auktoriserade installatörer i ditt område av det lokala 
försäljningskontoret för Vetrotech.      RAMLÖS & 

KOMPROMISSLÖS
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KONTAKTA OSS
Vi ger gärna ljus och säkerhet till ditt 
nästa projekt. 

För fler produkter eller allmänna 
frågor, vänligen fyll i detta formulär: 
vetrotech.com/contact-us

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

För mer information, besök oss på 
vetrotech.com/lunax

LUNAX® PORTA brandskyddsdörrar säkerställer tillförlitligt de skyddsnivåer som 
krävs i händelse av brand med skydd för personer, i kombination med kreativ 
designfrihet. Tack vare vårt oförtrutna engagemang för innovation kan vi erbjuda 
våra kunder brandskyddade, helglasade dörrar som är skräddarsydda för att 
passa nästan alla tänkbara tillämpningar. Naturligt ljus och hög transparens 
har blivit viktiga inslag i nutidens arkitektur. Med CONTRAFLAM®-glas som en 
viktig del av en LUNAX® PORTA-dörr kan du kombinera optimal brandsäkerhet 
med maximalt ljus, tillsammans med olika ram- och stödkonstruktioner: 
trä, stål, gips och betong. Med LUNAX® PORTA strävar vi efter att utforma 
skyddande och estetiska helglasade branddörrar i direkt samarbete med dig 
för att uppfylla förväntningarna på dina avancerade projekt.


