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FUNKTION, TEKNIK OCH DESIGN
SOM ÖVERTYGAR

!
NYHET
Mikro

profil

ering

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

Företagsfilosofin hos Teckentrup
VI

HÅLLER

DÖRRAR

O C H P O RTA R Ö P P N A
FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG…

Teckentrup satsar på framtidsin-

och portsystem är ständigt inrik-

Teckentrup takskjutportar upp-

riktad utveckling av nya produk-

tade på ändamålet.

fyller som standard säkerhetskra-

ter och ständig optimering av

De uppfyller till fullo höga krav

ven enligt gällande europeiska

befintliga system. Med innovati-

på modern teknik, design och

normer.

va lösningar och kreativa tekni-

toppkvalitet. Förstklassiga

ker skapas ständigt nya normer

material, exakt bearbetning och

De uppfyller bestämmelserna i

för produktionen av dörrar och

ständiga kvalitetskontroller

EN 13241-1

portar. Utmärkta exempel på

enligt DIN ISO 9001 garanterar

G

Mekaniska aspekter

detta är problemområden som

optimal säkerhet, tillförlitlighet

G

Användningssäkerhet

brandskydd, rökskydd, buller-

och lång livslängd. Det gör

G

Värmeisolering

skydd, säkerhet och värmeisole-

varje Teckentrup-produkt till en

G

Bullerreducering

ring. Teckentrup specialdörrar

lönsam investering.

G

Täthet

G

Vindtryck

2

…MED

MODERN

TEKNIK OCH
UTPROVADE KONCEPT

Teckentrup takskjutportar –

Takskjutport typ SW

den passande lösningen för alla

den energisparande porten

behov

av stål
Den säkra lösningen för robust

Med de olika porttyperna SW, SL

funktion och värmeisolering.

och SLW samt tillbehörssortimentet

Sidan 8

kan Teckentrup takskjutportar
flexibelt anpassas till alla krav.
Utöver den platssparande, lodrätt
uppåtglidande portstyrningen
kännetecknas takskjutportsystemet
framför allt av tyst gång, slitstark
yta och ett stort och varierat
designutbud.
Attraktiva glasningar och integrer-

Takskjutport typ SL

bara genomgångs- och sidodörrar

aluminiumport med stort

uppfyller alla individuella krav

ljusinsläpp

och önskemål.

Den eleganta lösningen för höga

En lyckad innovation är den alter-

krav på design och ljusinsläpp.
Sidan 12

nativa ytan utan färgskikt som
i stället är galvaniserad med en
transparent skyddslack.
Denna variant i attraktiv silverdesign är ett alternativ till portar i
färg, med bibehållen beständighet
mot väderlek och mekanisk
påverkan.

Takskjutport
typ SLW
kombiporten av stål/aluminium
Den ekonomiska lösningen
för hög säkerhet och modern
glasarkitektur.

Sidan 14

• Matchande dörrar
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• Skräddarsydd design

Sidan 17

• Glasningar
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• Speciallösningar
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• Tekniska detaljer
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• Drivning
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• Styrsystem
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För alla krav
A L LT I D

DEN

OPTIMALA

LÖSNINGEN

Teckentrup takskjutportar sparar
utrymme
Portbladet, som består av sektioner
monterade över varandra, tar
inget värdefullt utrymme i anspråk
i öppnat skick. Det skjuts in under
taket på ett platssparande sätt och
gör hela infarten fri.
Allt efter behov vinklas porten
90° bakom överstycket, leds uppåt
utefter takets lutning eller helt

Den fria öppningen kan utnyttjas till fullo:
Extremt brett gods kan transporteras obehindrat.

lodrätt.

Höga lastbilar har fri genomfart.

Övertygande kvalitet och

Värmeisolering
(DIN EN ISO 12428)

prestanda.
Prestanda-egenskaperna

Sektion 40 mm:
U = 0,56 W/m2k
Portblad utan glasning: U = 0,95 W/m2k
Monterad port:
U = 1,25 W/m2k*
*25 m2 portyta utan glasning

stämmer överens med kraven

Ljudisolering (ISO 717-1)

Rw = 24 dB

i EN 13241-1.

Fog-genomsläpplighet
(DIN EN 12426)

Klass 3

Vindbelastning (DIN EN 12424)

Klass 3 (högre belasnting på förfrågan)

Slagregnstäthet
(DIN EN 12425)

Klass 3

Brandförhållande
(DIN EN 4102)

Portblad (sektion) materialklass B2
(normalt antändbart)
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FÖR

INDUSTRI, HANDEL
OCH LANTBRUK

Teckentrup takskjutportar finns i
ett stort urval, för alla användningsområden, i olika konstruktionskombinationer och utföranden.
För uppvärmda eller ouppvärmda

Takskjutport SW.

lokaler, oavsett individuella krav,
garanterar alla utföranden:
• ytterst robust konstruktion
• tillförlitlig funktion och tyst gång
• säker användning enligt gällande
säkerhetskrav
• designade ytor och fönsteralternativ

Takskjutport SL med genomgångsdörr.

Takskjutport SL med gallerkonstruktion.

Takskjutport SLW med gångdörr.

Takskjutport SLW.
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Utan gränser
KAN

INTEGRERAS

I

ALLA

FASADER

Harmonisk arkitektur
Den flexibla placeringen av
de enskilda sektionerna och
profilerna möjliggör en optimal
integration i den befintliga
fasaden.
Vid porttyp SL kan t.ex. de
lodräta och vågräta tvärstagen
eller sektionerna anpassas till
fasadutförandet i övrigt.

Takskjutport SL, passande till fasadarkitekturen.

Takskjutport SL med sektioner av perforerad plåt, harmoniskt
anpassad till fasadutförandet.
Takskjutport SL, integrerad i en glasfasad.
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FUNKTIONELLA

FÖR

ALLA

OMRÅDEN

Maximal stabilitet
Portsystemens robusta konstruktion kan användas inom alla
områden. Teckentrup takskjutportar är även lämpade för
jordbruksbyggnader eller universalhallar som trafikeras med
tunga redskap och fordon.
Den flexibla konstruktionen
möjliggör enkel anpassning till
befintlig byggnad.

Takskjutport SW med genomgångsdörr och fönsterband.

Takskjutport SLW
färgmässigt anpassad till
företagsprofilen.
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Takskjutport typ SW –
den energisparande porten
• AV 40 MM TJOCKA STÅLLAMELLER
• SANDWICHKONSTRUKTION MED FYLLNING
AV PUR-SKUM
• M E D F Ö N S T E R S O M T I L LVA L
Högklassigt stål – den prisvärda varianten
Galvaniserad med transparent skyddslack
• modern high-tech-design
• billigare än lackade portar
• med lika hög belastningsförmåga och lång livslängd

Takskjutport SW med två bottensektioner
och två fönsterbandsektioner.

Freonfri cellplastkärna av
värmeisolerande polyuretan
(brandklass B2: svårantändlig)
Lång livslängd
genom flerskiktskonstruktion

Yta:
Stuccopräglad ut- och insida
med optimalt korrosionsskydd
genom galvanisering.
Med transparent skyddslack
som standard.
Alternativt med lack på båda
sidor i RAL 9002 gråvit eller
RAL 9006 aluminiumgrå respektive ytterligare färgnyanser

Skyddslack
Galvanisering
Högklassigt stål
Galvanisering
Primer
Freonfri
PUR-kärna

enligt RAL eller NCS, se
sidan 17.

Takskjutport SW med sandwichglasning.

Sektionshöjd 500 mm, 625mm
eller 750 mm, jämnt fördelad
vågrät falsstruktur, även delvis
glasad, se sidan 18.
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…HÅLLER

KVAR

VÄRMEN

INOMHUS

Takskjutport SW med genomgångsdörr.

Teckentrup takskjutport typ SW

Moderna former och färger

av stållameller ger maximal

kan integreras harmoniskt i alla

säkerhet och tillförlitlighet.

byggnadsarkitekturer.

Sandwichkonstruktionen med

Galvaniserad yta, utföranden i

fyllning av PUR-skum är värme-

färg eller kombinationer med

isolerande och lämpar sig

de olika glasningssystemen –

speciellt för uppvärmda lokaler.

designmöjligheterna är många.

Takskjutport SW, färgad yta och fönsterband.
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Türen·Tore·Zargen

Takskjutport typ SW/SLW
• AV 40 MM TJOCKA STÅLLAMELLER
• SANDWICHKONSTRUKTION MED FYLLNING
AV PUR-SKUM
• M E D F Ö N S T E R S O M T I L LVA L
Sektionshöjd 500 mm, 625 mm

Med ”mikroprofilerad” yta

eller 750 mm, jämnt fördelad

• elegant finvågig design

vågrät falsstruktur, även delvis

!
NYHET

• passar alla fasader

glasad, se sidan 18.

• utföranden med fals, mittfals eller utan fals

Freonfri cellplastkärna
av värmeisolerande
polyuretan (brandklass
B2: svårantändlig)

Yta:
Mikroprofilerad utsida,
stuccopräglad insida med
optimalt korrosionsskydd
genom galvanisering.
Med transparent skyddslack
som standard.
Alternativt med lack på båda
sidor i RAL 9002 gråvit eller
RAL 9006 aluminiumgrå
respektive ytterligare
färgnyanser enligt RAL eller
NCS, se sidan 17.

Även i utförande
bredpanel och
slätpanel.
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Takskjutportar SW, mikroprofilerade.

Mikroprofilerad yta
FÖR

FLER

DESIGNMÖJLIGHETER

Den exklusiva designen
Den speciella, finvågiga, slitagetåliga ytstrukturen är mycket
robust och möjliggör innovativa
designlösningar.
Mikroprofileringens täta linjer
ger möjlighet att skapa nya designkoncept som motsvarar dagens
krav på fasadarkitektur.

Takskjutport SLW, mikroprofilerad med fönsterband.

Takskjutport SLW, mikroprofilerad med stor glasyta.
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Türen·Tore·Zargen

Takskjutport typ SL –
med stort ljusinsläpp
• ALUMINIUM – 40 MM TJOCK
RAMPROFIL MED SAN-GLASNING

Aluminium-ramprofil:
strängsprutad enligt DIN 17611,
eloxerad yta

Glasruta:
Max ramhöjd 750 mm,
16 mm SAN-glasning som standard.
Andra sektioner på begäran:
– 3 mm englasruta
– strukturglas
– isolerplatta
– gallerkonstruktion, se sidan 19

Yta:
Alternativt i eloxerad aluminium
E6/EV1 eller högklassig
pulverbeläggning i RAL- eller
NCS-kulörer, se sidan 17
– hög rep- och slagtålighet
– korrosionsfri

Takskjutport SL med ett lodrätt mittpost för optimal sikt.
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…GÖR

LOKALEN

LJUS
OCH

TREVLIG

Takskjutport SL med gallerkonstruktion.

Teckentrup takskjutport typ SL av

individuellt. Det stora ljusinsläppet

aluminium-ramprofil och glas-

ger arbetsvänliga förhållanden.

sektioner är extremt ljusgenom-

På begäran kan även sektioner

släppande och ger alla lokaler

i färg – som matchar profilen –

ett elegant utseende.

kombineras med glasrutor.

Glasalternativen kan utformas

Takskjutport SL med isolerplattor och fönsterband.
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Takskjutport typ SLW – kombiporten
KOMBIPORTEN AV STÅL/ALUMINIUM
• SOCKEL MED STÅLLAMELLER, SANDWICHKONSTRUKTION MED FYLLNING AV PUR-SKUM
• RAMKONSTRUKTION I ALUMINIUM MED
SAN-GLASNING
Högklassigt stål
Galvaniserad med transparent skyddslack
• modern high-tech-design
• billigare än lackerade portar
• och med lika hög belastningsförmåga och lång livslängd

Aluminium-ramprofil:
Strängsprutad enligt DIN 17611
Eloxerad yta

Glasruta:
Max ramhöjd 750 mm, 16 mm förseglad
ruta som standard.
Andra sektioner på begäran:
– 3 mm enkelglas
– strukturglas
– isolerplatta
– gallerkonstruktion, se sidan 19

Freonfri cellplastkärna av
polyuretan (brandklass B2:
svårantändlig)

Yta:
Stuccopräglad ut- och insida med optimalt

Golvtätning:

korrosionsskydd genom galvanisering.

En exakt inpassad tätning reducerar

Med transparent skyddslack som standard.

eventuella värmeförluster, även vid

Alternativt med lack på båda sidor i RAL

mindre ojämnheter i golvet.

9002 gråvit eller RAL 9006 aluminiumgrå
respektive ytterligare färgnyanser enligt
RAL eller NCS, se sidan 17.
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…MED

DUBBELFUNKTION

Takskjutport SLW, i en tvättbana.

Teckentrup takskjutport SLW

Glassektioner släpper in mycket

med stållamell-sockel och elegant

ljus i lokalen och skapar en

ramkonstruktion i aluminium

ljus och behaglig arbetsatmosfär.

är det lönsamma alternativet

Standardrutorna i tvåglas

när robust konstruktion och stort

ger optimala värmeisolervärden.

Takskjutport
SLW, i en
lastramp.

ljusinsläpp är ett krav.

Takskjutport
SLW, i en
fordonshall.
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Türen·Tore·Zargen

Perfekt konstruktion
M AT C H A N D E

DÖRRAR

Extrautrustning med en separat sidodörr utan tröskel
eller en integrerad genomgångsdörr ger obehindrad
passage för personer och mindre transportmedel.

Sidodörr

Genomgångsdörr

– dörrkarm av

– tresidig anslagstätning

aluminiumprofil

och regnlist av aluminium

– dörrspegel identisk

upptill

med portbladet

– dörrstängare med glidskena

– tresidig ram- och

– med sensor vid eldriven

glidtätning

port
SLW genomgångsdörr.

Takskjutport SL med matchande
sidodörr.

Genomgångsdörr med
elektrisk avkänning.

Genomgångsdörr med
dörrstängare med glidskena.

Vid portar med automatiker är portrörelser endast
möjliga vid stängd genomgångsdörr på grund av

Takskjutport SL med isolerplattor och
sidodörr med matchande fast överparti.

den elektriska avkänningen.

Takskjutport SL med genomgångsdörr.

Takskjutport SL med sidodörr, isolerplattor
kombinerade med galler i underjordiskt garage.
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Design enligt önskemål
I

MÅNGA

OLIKA

FÄRGER

Färg utan gränser
Portutförandet präglar i hög

Med det breda färgspektrumet

grad en industrilokals utseende

kan formgivare och arkitekter

och kan även understryka före-

fritt använda sin kreativitet.

tagsprofilen på ett optimalt sätt.

RAL- och NCS-färger för alla porttyper.

Eloxal-nyanser för Takskjutport SL.

Takskjutport SLW.

17

Kombinationer utan gränser
MED

M AT E R I A L ,

Typ A

PROFILER

Typ B

OCH

GLAS…

Typ C
Sektioner av stål
Stålsektion, sandwichkonstruktion, värmeisolerad
med sandwichglasning, typ A, B och C.

Portbladen kan utformas
individuellt allt efter behov.
Komplett av stållameller,
alternativt med sandwichglasning eller av aluminiumramar med glasrutor eller
isolerplattor. Vi hjälper dig
välja.

Hel lamell med
vågräta falsar.

Lamell med sandwichglasning typ A, 26 mm
tjock, dubbelram med
EPDM-tätning.
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…GÖR

DET

LÄTT

AT T

BESTÄMMA

SIG

Sektioner av aluminium
Aluminium-ramprofil med galler och
standardglasning.

Ramprofil med
SAN tvåglasruta 16 mm.

Ramprofil med strukturglas
3 mm.

Ramprofil med isolerplatta.

Ramprofil med
SAN englasruta 3 mm.

Ramprofil med galler.
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Skräddarsytt
BESLAG

FÖR

ALLA

SORTERS

LOKALER

Om lokalen är extremt hög eller
om verksamheten inuti lokalen
framför porten inte får störas, anpassas portstyrningen till rådande
förhållanden.
Så kan t.ex. kranbanor kringgås
genom förhöjt installerade
löpskenor med en vinkling på 90°.
Teckentrup takskjutportar kan
utrustas med alla typer av beslag.

Takskjutport SW med normalbeslag anpassade till taklutningen.

Beslag för lågt överstycke med bakomliggande
fjäderaxel, erforderligt överstycke från 250 mm.

Minimalt erforderligt överstycke
Normalt: från 400 mm, lågt överstycke: från 250 mm

N: Normalbeslag

ND: Normalbeslag med
takföljning (max 30°)

NSH: Låglyftsbeslag med
bakomliggande fjäderaxel

NSD: Låglyftsbeslag med
takföljning (max 20°)

HL: Höglyftsbeslag

HLD: Höglyftsbeslag med
takföljning (max 30°)

VL: Vertikalbeslag

VLU: Vertikalbeslag med
nedflyttad axel
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INDIVIDUELL

ANPASSNING
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Garanterad säkerhet
G E N O M T Ä N K TA

D E TA L J E R
OCH

PRAKTISKA

Teckentrup takskjutportar uppfyller
alla säkerhetskrav enligt gällande
europeiska normer.

Klämskydd för fingrar
Patenterat klämskydd för
portens ut- och insida.

Ingreppsskydd
Ett sidoskydd
förhindrar oavsiktliga
ingrepp mellan karm
och löpskena.

Fjäderbrottssäkring
Vid brott på torsionsfjädern stoppar ett
fjäderbrottsskydd axelns
rotation. Porten hålls
kvar i sitt läge.

Säker axelanslutning
Monteringsvänlig,
säker och stabil
axelkoppling för
torsionsfjäderaxeln.

Säker fästpunkt
Specialformad skruvkanal
ökar skruvförbandets
hållbarhet för varaktigt
säkert gångjärnsfäste.
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IDÉER

GÖR

VÅRA

P O RTA R

H E LT

SÄKRA

Sidotätningar
En tätningsläpp ger optimal
isolering och tätning.

Mellantätningar
Porten förblir fullständigt
ogenomtränglig längs
hela bredden mellan de
enskilda sektionerna.

Överstyckstätning
Tätar, isolerar och
försluter porten säkert
över hela bredden i
överstycket.

Golvtätning
Golvtätningsprofil
av elastiskt, frostsäkert
och rötbeständigt
EPDM-gummi utjämnar
golvojämnheter och
skyddar mot kyla och
fukt.

Säker låsning
Greppfäste för handmanövrerade portar.
Speciallås med låskolvar
på insidan. Tillval ASSA.

Skjutregel
För manövrering från
insidan vid låsning
av handmanövrerade
portar.

Tystgående portrörelse
Robusta lintrummor av
förzinkat stål och kullagrade
löprullar garanterar maximal livslängd och tyst gång.

Bottenkonsol
Med integrerad slaklinebrytare. Enkel justering av
portens vertikala läge
mot bottenkonsolen (utan
inställning av fjäderaxeln).
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Toppmodern portautomatik
FÖR

VARAKTIG

ANVÄNDNING

Teckentrups automatiker känne-

varandra för långvarig användning

täthet. Kombinationen av motor

tecknas av robust mekanik, kraft-

i tuffa vardagsmiljöer. Den massiva

och växellåde-enhet minimerar

fulla motorer och intelligenta

drivaxeln är inkapslad i en hel-

platsbehovet och säkrar maximal

styrningar. Alla systemkomponen-

gjuten aluminiumkåpa och ger

kraft på minsta utrymme.

ter är perfekt anpassade till

extrem hållbarhet, stabilitet och
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…OCH

DEN

P E R F E K TA L Ö S N I N G E N
FÖR VARJE OBJEKT

Särskilda fördelar
• För snabb och enkel montering
är karm och motorkonsol
förmonterade som en enhet.
• Handmanövrerade portar
förbereds för portautomatiker
hos fabriken för problemfri
installation i efterhand.

Manuell manövrering
via kedja på portar
utan automatik.

Axlarna sticker ut
på båda sidor,
för att möjliggöra
montering av en
automatik i efterhand.
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Högklassigt styrsystem
SYSTEMKOMPONENTER
MED HIGH-TECH-TEKNIK
Beroende på användningsområ-

tillbehör ger en snabb och okom-

CEE-kontakten alternativt arbets-

de erbjuds olika styrsystem för

plicerad montering. Styrningen

brytare. Kabelkanalen mellan

portanläggningen.

måste bara anslutas till bygg-

styrenhet och motor medföljer

Förmonterade komponenter och

nadens strömförsörjning via

som standard.

Grundstyrning AS 100 Hålldon
Prisvärd automatiserad drift med
gränsställare. (Användning: t.ex. portar
som sällan används.)
Styrning AS 210
Kompakt styrning för hålldoneller impulsdrift, med gränsställare.
(Användning: t.ex. automatiska
portanläggningar och lagerhallar.)

Komfortstyrning CS 300 Impuls
Mikroprocessorstyrning med värdesanalys.
Enkel, säker programmering med tre
knappar på LCD-monitor med text som
kan visas på flera språk. Tillval: Trafikljus
för information om portläget med optiska varningssymboler. (Användning: t.ex.
underjordiska garage och bilverkstäder.)
Även som CS 300 Impuls FU:
Frekvensomriktarstyrning med mjukstart
och mjukstopp.
(Användning: t.ex. snabböppnande
takskjutportar.)

Styrning för mötande trafik MS 410
Mikroprocessorstyrning med värdesanalys.
(Inställning, underhåll, feldiagnos.)
Programmering med tre knappar på LCD-monitor
med text som kan visas på flera språk.
(Användning: t.ex. underjordiska garage med
körbanereglering och rullgaller med indragsskydd.)

I båda styralternativen finns två
potentialfria gränsställare.

Styrningarna CS 300 och MS 410 har en potentialfri
ändlägesrapportering.

Intelligent styrning – Ökad effektvitet –
Specialtillbehör möjliggör snabb och
enkel montering. På enheten CS 300

Du slipper omständliga inställningar
direkt på enheten.

Impuls är motorn utrustad med
värdesgivare som ändlägessensor. På
så sätt kan programmeringen av
ändlägena göras direkt via styrenhetens display.
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Enkel programmering av
ändlägen. Inställningen sker
direkt via styrningen.

Bekväm användning
INDIVIDUELL

UTRUSTNING

Med elektriskt styrda portanläggningar ger moderna styrelement
extra komfort.
Porten manövreras enkelt och
bekvämt via en stabil fjärrkontroll.
Impulsgivningen kan även ske via
fotoceller, induktionsslingor,
radarstyrda rörelsedetektorer etc.

”Mini” fjärrkontroll med
två kanaler

”Mini” fjärrkontroll med
fyra kanaler

Mer komfort
Enkel montering; styrkablar mellan
motor och styrenhet är färdigkopplat
från fabrik.

Nyckelknappar
Som ett alternativ till fjärrstyrningen
kan porten även manövreras från
utsidan med en nyckelbrytare.

Stolpe
Av eloxerad
aluminium med
integrerad
nyckelbrytare.
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Komplexa krav
INDIVIDUELLA

LÖSNINGAR

Speciallösning för flyktvägar
vid brand
I tättbefolkade byggnader är
Teckentrup takskjutportar en
mycket viktig beståndsdel i
utrymnings- och ventilationssystemet.
Vid brand går portarna omedelbart upp när nödöppnaren
aktiveras, så att nödvändig ventilation (rökutsugning) kan
ske. Byggnaden kan evakueras
utan hinder.

Takskjutport SW, använd som nödutgång.

Anpassning till rådande
förhållanden
Den stora flexibiliteten hos
Teckentrup takskjutportar löser
även komplicerade specialfall.
Om golvlutningen inte är
horisontell, anpassas porten till
den faktiska lutningen genom
individuell tillskärning av den
undre sektionen.

Takskjutport SLW med sned bottensektion.
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Porttyper och tekniska data
SW

Konstruktion
Självbärande
Byggdjup i mm
Portstorlekar
Max bredd
Max höjd
Platsbehov
Se installationsdata
Portblad, material/utförande
Stål 40 mm
Aluminium
Portblad, yta/utförande
Förzinkat stål, med skyddslack
Förzinkat stål, lackad i RAL 9002 eller 9006
Förzinkat stål, lackad i RAL eller NCS enligt önskemål
Eloxerad aluminium, E6-EV1
Lackad aluminium, RAL enligt önskan
Portblad, vikt
kg/m2
Genomgångsdörr
Med tröskel
Sidodörr
Identisk med portbladet
Glasningar
Sandwichglasning typ A
Sandwichglasning typ B
Sandwichglasning typ C
Glasningsram av aluminium
Tätningar
4-sidig
Mellantätning mellan sektionerna
Låssystem
Låsning från insidan
Ut-/invändig låsning
Säkerhetsutrustning
Klämskydd för fingrar
Ingreppsskydd på sidorna
Fjäderbrottsskydd vid handmanövrering
Montering på
Betong
Stål
Murverk
Annat på begäran
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SL

SLW

I

I

I

40

40

40

7 800
6 000

7 250
6 000

7 250
6 000

I

I

I

–

I
I

I
–

I

I
I
I

–
–
–

–
–

I
L

L
I
I
I
L

ca. 12

ca. 12

ca. 12

L

L

L

L

L

L

L
L
L
L

–
–
–

–
–
–

I

I

I
I

I
I

I
I

L
L

L
L

L
L

I
I
L

I
I
L

I
I
L

I
I
I
L
I = standard

I
I
I
L
L = tillval

I
I
I
L

Fullservice
…FRÅN PLANERING TILL
BESIKTNING OCH UNDERHÅLL
Utöver högklassig produktkvalitet
och flexibilitet vid tillverkning
av speciallösningar erbjuder
Teckentrup även genom sina
återförsäljare ett omfattande
servicepaket.
Oavsett om det gäller planering
och objektrådgivning, service på
plats genom våra lokala ombud,
snabb heltäckande leverans
eller support genom produkt- och
monteringsutbildning – hos
Teckentrup är nöjda kunder det
viktigaste.

Flexibilitet
…FÖR TRANSPORT OCH MONTERING

Karm- och fjäderpaket
komplett förmonterade som
montagefärdig enhet.

Ett modernt företag kännetecknas av hög flexibilitet in i
minsta detalj. Hos Teckentrup

Snabb och smidig transport samt

motsvarar därför även

tidssparande och enkel montering

logistikmöjligheterna det

är en självklarhet.

vedertagna konceptet för ett
”fullserviceföretag”.

Transportsäker förpackning samt snabb och tillförlitlig leverans tack vare effektiv logistik.
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Teckentrup
industriportar:
För alla krav
VI HÅLLER
DÖRRARNA ÖPPNA
FÖR STÄNDIG
FRAMGÅNG

Takskjutportar

Teckentrup grundades 1932 och är en av de
största tillverkarna av dörrar och portar i
Europa med sina produktionsanläggningar i
tyska Verl-Sürenheide (huvudkontor) och
Großzöberitz.
Rullportar

Mer än 15 filialer i Tyskland samt ytterligare
samarbetspartners runt om i hela världen
skapar en affärsmässig infrastruktur som uppfyller alla krav på flexibilitet och närhet till
kunderna.
Allt sker under ”ett tak” – från idé till innovation, från utkast till omsättning i praktiken.
Motiverade och engagerade medarbetare,
modern CAD-teknik och datorstyrda till-

Vikportar

verkningssystem garanterar en säker framtid.

Universal-skjutportar

Brandsäkra portar
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Snabbrullport

I hela Europa…
…KAN

VÅRA

KUNDER

NÅ

OSS

Teckentrup Scandinavia AB
Stenkullen/Sverige
Generalagent i Sverige,
Danmark, Norge, Finland
och Island

Huvudkontor
Verl-Sürenheide-anläggningen

Großzöberitz-anläggningen

Internet: www.teckentrup.biz

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
02/02/08 (S) 121.644
Produktbilderna i den här broschyren är exempel
och kan därför avvika från de verkliga produkterna.

Brandsäkra
portar och
dörrar

Röktäta dörrar

Säkerhetsdörrar

Ljudisolerade
dörrar

Värmeisolerade
dörrar

Innerdörrar

Takskjutportar
för industrin

Skjutportar

Vikportar

Rullportar/
rullgaller

CarTeck
garage-sektionsportar

CarTeck
takskjutportar
för garage

CarTeck
garage-vipportar

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

