
Troax Self Storage system

Self Storage dörrsystem

Troax levererar och installerar både slagportar och 
rullportar. Design, färg och form görs för att på bästa 
sätt passa in i byggnadens tema.

Rullportarna kommer lackerade i olika färg beroende 
på vad du som kund valt och finns i bredder från 
900mm upp till 3000mm. Troax rulport är det bästa 
valet för enkel användning och låga 
underhållskostnader. Porten finns i en mängd kulörer 
och kommer förberedd med lås inkluderat.

Svängdörrar är på liknande sätt lackerade i vald kulör 
och av korrugerad panel. Standard dörrbredder inom 
branschen är 900mm, alternativ från 750mm upp till 
1000mm kan levereras på begäran.
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FAKTA

Mått rullport

Max Höjd (mm) Max Bredd (mm)
3000 3000

Mått slagport

Max Höjd (mm) Max Bredd (mm)
2250 1000
Låsalternativ till båda dörrtyper är cylinderlås och hänglås. 
Som standard levereras cylinderlåsbeslaget i rostfritt stål. 
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DETALJER

Rullport handtag Rullport SlagportRullport handtag Rullport Slagport

Huvudkontor: Troax Nordic AB Box 89 330 33 Hillerstorp Sverige Telefon 0370 828 00 Fax 0370 828 11 info.se@troax.com www.troax.com
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