
Automatisk garagedør 
fra UniTherm



EFFEKTIV TERMISK ISOLERING
UniTherm-døren er designet til at opfylde 
kravene i energie�ektive konstruktioner. 
UniTherm nyder godt af alle fordelene ved de 
60 mm tykke INNOVO-panelers egenskaber 
inden for varmeisolering og dørforseglings-
systemerne til at forhindre varmetab ved de 
"tyndeste" områder på portbladet og til at 
maksimere energibesparelsen i bygningerne. 
Varmeoverførselsgraden for INNOVO-panelet 
er 0,37 W/m2K, hvilket giver en termisk isole-
ring for hele døren på 0,79 W/m2K.

(1) For en garagedør med en størrelse på 5500 x 2250 mm.

Den unikke struktur i det 60 mm tykke INNOVO-panel medfører ene-
stående varmeoverførselsparametre. Den giver også mulighed for et 
perfekt portblad. Et særligt system med 5 lag foldet stål sikrer stærk 
befæstelse af alle elementer og øget strukturel stivhed.

INNOVO-PANEL FARVER OG STRUKTURER
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Antal cyklusser

TUSINDE

SIKKERHED

SLIDSTYRKE
UniTherm-døren opfylder strenge 
standarder med hensyn til modstand 
over for vind og vandindtrængning 
samt luftgennemtrængelighed. Disse 
parametre har betydning for forlæn-
gelse af dørens levetid og er med til 
at sikre et visuelt indbydende indtryk 
i mange år. 

(2)  20.000 cyklusser svarer til næsten 14 års problemfri 
drift ved brug fire gange om dagen. 

SIKKERHED
som standard
De individuelle systemer, som er nødvendige for at skabe en sikker ga-
rageport, er afhængige af hinanden og interagerer med bestemte dele i 
konstruktionen. 
Disse omfatter indre afdækning ved panelsamlingerne og sikkerheds-
bremse. Med et perfekt integreret motorsystem er UniTherm en teknolo-
gisk frontløber, hvor hver detalje viser, at kvalitet og sikkerhed er én og 
samme sag.1. Fleksibel 

panelsamlingsafdækning
2. Dobbelt forsegling 

forneden

3. Forsegling foroven
i sternbrættet 4. Panelets samlingsforsegling 6. Sikkerhedsbremse 7. Dobbelte lejeruller5. Sideforsegling
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