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De stærke argumenter er dine,
når du vælger en ARKAS løsning
ARKAS leverer et komplet sortiment af stål- og branddøre,
brandskydeporte og glaspartier i stål, der anvendes til
både nybyggeri og renoveringsopgaver. ARKAS gør de
stærke argumenter til dine, når du vælger dørløsning.
Det handler om funktionelle egenskaber og fordele
ved sortimentet.
Et sikkert dørvalg uanset hvilket projekt du står med:

Boligbyggeri
Erhvervs- og industribyggeri
Landbrugsbyggeri
Undervisnings- og kulturbyggeri
Hotel- og restaurationsbyggeri
Butiksbyggeri
Institutionsbyggeri

Bredt sortiment

Stærke godkendelser

ARKAS’ sortiment er bredt og dybt og
omfatter en unik platform af certificerede døre, også i store størrelser. Sortimentet sikrer dørprodukter til næsten
alle typer af opgaver.

Kravene til stål- og branddøre er store. ARKAS’ sortiment er kvalitetssikrede
og godkendt efter den nye europæiske norm EN16034

Stor holdbarhed

Korrosionsklasser

Serie- og individuel produktion

Sortimentet består af kvalitetsdøre, der
er fremstillet af solide materialer. Det
sikrer stor holdbarhed og lang levetid.

ARKAS’ ståldøre leveres som standard færdigmalet. Dørene kan tilbydes
malet op til korrosionsklasse C5.

Uanset om det gælder store eller små
projekter kan du regne med ARKAS’
leveringssikkerhed.

Flotte overflader

Glas

Nem montage

ARKAS’ stål- og branddøre leveres
med glat overflade i alle RAL- og NCSfarver, der tilgodeser ethvert byggeri.

Du får glas af høj kvalitet primært fra
den globale koncern Saint Gobain, når
du vælger dørløsninger fra ARKAS.

Montage kan tilbydes af vores professionelle og erfarne montageteams,
som udfører montage i hele landet.
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Stål- og brandøre
– et komplet sortiment sikrer rigtigt valg...
ARKAS’ sortiment dækker bredt. Her får du et overblik over sortimentet af stål- og
branddøre – inddelt efter forskellige klassifikationer, der gør det nemmere at overskue, så
det passer til din opgave eller dit projekt.

Indbruds
sikring

Størrelse

Anvendelsesområder

1200 x 2190

0,94

2-fløjet

RC3

2180 x 2240

0,94

1-fløjet

RC3

1350 x 2520

1,6

2-fløjet

RC3

2980 x 2990

1,6

1-fløjet

RC4

1190 x 2290
1090 x 2490

1,3

2-fløjet

RC4

2350 x 2520

U-værdi W/m2K**

RC3

Lyddøre

1-fløjet

Branddøre

1,2

Rw 44 dB

2980 x 3990

Rw 40 dB

RC3

Rw 37 dB

2-fløjet

EI2120 A2-s1,d0 [BS120]

0,8

EI260 A2-s1,d0 [BS60]

1430 x 2940

EI230 A2-s1,d0 [BS30]

RC3

Uklassificeret

1-fløjet

Maksimal
karmydermål

Røntgendøre

Støjreduktion

bredde x højde
mm

Åbning

Kategori/type

Brandklasse

europæisk klassificering EN 13501-2

EN 1627 - indbrudsklasse

Type

ARKAS Ståldør Uklassificeret

ARKAS Stålbranddør EI2 30

ARKAS Stålbranddør EI2 60

ARKAS Stålbranddør EI2 120

1-fløjet

1375 x 2255

2-fløjet

1534 x 2255

1-fløjet

*

ARKAS Indbrudshindrende dør

ARKAS Stålrøntgendør
2-fløjet

Brandklassificerede døre i større mål end angivet her, kan leveres på forespørgsel.
Begrænsninger i forhold til godkendelser og størrelseskombinationer gælder. Kontakt ARKAS for mere information.
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*) Forespørg ARKAS
**) Værdier er bedst mulig, evt. tillæg gælder

– med et tilbehørsprogram,
der tilgodeser alle detaljer
Du kan skræddersy din dørløsning til lige netop dit behov.
Det brede udvalg af tilbehør sikrer, at du kan tilpasse både funktioner og design efter
den individuelle opgave.

Stålplader

Sparkeplade

Låse

Glasåbninger

Dørene kan leveres i forskel-lige
pladetykkelser og stål-typer,
herunder rustfrit stål og syrefast
rustfrit stål.

Gør døren modstandsdygtig
over for slag og spark.

Dørene kan leveres med
bredt udvalg af låse og med
ekstra låse monteret i
dørbladet.

For visuel kontakt på tværs af
døren. Leveres i flere
udformninger.

Karm

Adjufix

Bundtætning
eller bundstykke

Overflader og farver Leveres

Flugtvejsbeslåning

Side- og overpartier

Dørene leveres med fugeindfatnings- eller
vægomsluttende karm.
Leveres udfyldt fra fabrik.

Adgangskontrol

Døre kan forberedes til
gængse typer af låsesyste-mer
med adgangskontrol.

Dørene leveres med Adjufix
montagebøsninger for nem
montagel.

Dørlukker

Obligatorisk på selvlukkende
branddøre. Leveres i
forskellige modeller, endda
monteret fra fabrik!

Et obligatorisk valg, hvis du vil
lydtætne og røgsikre.

Både EN179 og EN1125 kan
tilbydes på forespørgsel.

som standard i RAL farver. På
forespørgsel leveres i NCS.

Tilbydes på både
uklassificerede og
branddøre.
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Brandskydeporte
– effektiv og pladsbesparende
Stiller dit projekt store krav til pladsbesparende dør- og
portløsninger med høj brandsikkerhed, er ARKAS’ brandskydeport et sikkert valg.
Den automatiske brandskydeport er klassificeret iht. den
europæiske EN 13501-2 i klasse EI2-60 A2-s1,d0 og EI2-120
A2-s1,d0. Det betyder, at du kan benytte dig af ARKAS’
brandskydeport selv ved de skrappeste brandkrav.
Er der ingen brandkrav kan du også gøre brug af en uklassificeret stålskydeport.
ARKAS’ brandskydeport egner sig særligt til:

Erhvervs- og industribyggeri
Landbrugsbyggeri
Butiksbyggeri
Parkeringsanlæg

Sikkerhed for stor styrke
Modulopbygningen af ARKAS’ brandskydeporte er med til at
give porten en stor styrke. Det kraftige portblad er sammen
med den stærke glideskine med til at give porten en stor
slidstyrke og lang levetid.
Er pladsen ekstra trang kan du med fordel benytte teleskopløsningen. Det er især praktisk hvis du har meget lidt
sideplads.

Garanti for størrelser til dit projekt
ARKAS’ brandskydeport er opbygget af elementer der sammensættes. På den måde kan du tilpasse størrelsen af din
brandskydeport, så den passer til netop dit projekt.
Brandskydeporte leveres som standard op til 16 m i bredden.
Minimum

Maximum

Bredde

1400 mm

16000 mm

Højde

1900 mm

6000 mm

Udnyt den pladsbesparende brandskydeport til mange
forskellige typer opgaver.

Høj kvalitet er standard
ARKAS’ brandskydeporte leveres som både 1- og 2-fløjede
eller som teleskop. Det er muligt at integrere en indfældet
gennemgangsdør. Det giver dig maksimal fleksibilitet, når du
skal projektere.
Gennemgangsdøren er især praktisk, når der er behov for en
flugtvejsløsning.
Gennemgangsdøren leveres som standard uden bundstykke.
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Anslag

Et solidt og stærkt
anslag er nødvendigt, for at porten
holder i mange år.

Inddækning

Den kraftige
glideskinne er
elegant gemt bag
inddækningen.

Farver

Brandskydeportene leveres
som standard i
RAL-farve 7035.
Kan leveres i alle
RAL-farver.

Glaspartier i stål
– elegante og funktionelle til alle opgaver
ARKAS tilbyder et bredt udvalg af glaspartier i stål målrettet
mod både nybyggeri og renoveringsprojekter. Sortimentet
består af både uklassificerede og brandklassificerede profiler.
Du får elegante og funktionelle løsninger, som gør sig godt
til både små og store opgaver.

Boligbyggeri
Erhvervs- og industribyggeri
Undervisnings- og kulturbyggeri
Hotel- og restaurationsbyggeri
Butiksbyggeri
Institutionsbyggeri

Et væld af muligheder
Sammensæt dine glaspartier præcis, som det passer dig
med både faste og gående sektioner.
Perfekt til facaden, vindfanget eller flugtvejen. Glaspartier
i stål er et ideelt valg både ude og inde.

Et solidt og sikkert sortiment
Med ARKAS kan du forvente en seriøs og kompetent leverandør af glaspartier, der tilfører dit projekt stærke fordele.
Sortimentet fra ARKAS øger gennemsigtigheden i dit byggeri med glaspartier i stål. Adskil, opdel og isoler uden at gå på
kompromis med lys-, lyd- og brandkrav.
Fast

Gående
Uklassificeret
El 30
El 60

Glaspartier i stål
leveres både som
faste og gående partier – uklassificeret
og brandklassificeret.

Uklassificeret

Brandklassificeret

ARKAS benytter både uklassificerede og brandklassificerede profiler
fra anerkendte producenter Jansen og SP Profiler.

Sikkerhed for kvalitet
Selv når der ikke er krav til brandsikkerheden er det vigtigt
at vælge glaspartier af høj kvalitet. Glaspartierne er forsynet
med glas af høj kvalitet fra Saint Gobain. Det, sammen med
profilerne, gør det muligt at anvende glaspartierne i
renoveringsopgaver, hvor partierne skal ligne de eksisterende.

Låse

Vælg mellem bredt
udvalg af låsekasser

Tætning

Farver

Glaspartierne kan
leveres med røgtæt
Drop Down
forsegling.

Leveres i alle RALfarver

7

ARKAS
D Ø R E

Projektering og montage bliver
lidt lettere med værdifuld support

O G

P O R T E

ARKAS
Døre og porte
Raskvej 56
DK-8763 Rask Mølle
Tlf. 75 67 82 33
Fax: 75 67 84 99
Email: info@arkas.dk

Du kan forvente kompetent rådgivning
og vejledning, når du skal projektere og
montere nye døre fra ARKAS.
Vores eksterne salgskonsulenter og
interne kundeservice-team står gerne
parat og kan kontaktes via

info@arkas.dk
eller på telefon 75 67 82 33.

Mulighederne med ARKAS’
øvrige produktsortiment
ARKAS fremstiller kvalitetsporte- og døre. Med ARKAS’ store sortiment kan du
sætte dit personlige præg på dit byggeprojekt. ARKAS gør sig gældende i næsten
alle sammenhænge, hvor byggeriets åbninger skal lukkes. Produkterne forener
funktion med flot design og høj kvalitet.

Porte

Døre
Stort udvalg af
vippe- og ledhejseporte og to-fløjet
porte i stål eller træ
og i mange forskellige designudtryk.

PORTE
Ledhejse
porte

PORTE
DØRE
Vippeporte

2-fløjede
porte

Automatik
Automatik til nye
porte eller døre og til
eksisterende porte,
som skal opgraderes
med bedre betjenings-komfort.

ARKAS har døre til
mange forskellige
anvendelsesmuligheder. Kvalitetsdøre
til ethvert behov.

PORTE
DØRE
AUTOMATIKDØRE
AUTOMATIK AUTOMATIK
Udvendige
døre

Indvendige
døre

Funktionsdøre

Portautomatik

Dørautomatik

