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Vi vet att både form, funktion och finish ska övervägas 
i lösningen. Det handlar i första hand om att skydda 
varor, produktion och personalen bakom dörren, 
men det måste också se bra ut från utsidan. Lindab 
industriportar tillverkas efter mått i en dansk fabrik. 
Därmed kan du vara säker på att både kvalitet, design 
och dimensionering passar perfekt till din fastighet.
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Lindab erbjuder ett komplett och mångsidigt utbud av 

portar för bland annat industri, lantbruk, servicebranscher 

och sporthallar. Vårt breda sortiment, produktion i vår egen 

danska fabrik, mångårig erfarenhet och stor kunskap om 

portlösningar ger dig rätt lösning, oavsett fastighet och 

behov.

Rådgivning om säkerhet, miljö och design

Vi hjälper dig med både rådgivning, dimensionering och 

val av portlösning. Lindab industriportar bygger på många 

års erfarenhet och utvecklingen utgår från kundernas krav 

på säkerhet, miljö, kvalitet och design. Porten ska både 

komplettera fasaden på din fastighet och ha de rätta 

egenskaperna för att skydda varorna och personalen 

bakom den. Vi hjälper dig med att identifiera behoven som 

din portlösning ska uppfylla.

En lösning – en leverantör

Lindab industriportar tillverkas efter mått och sortimentet 

omfattar både isolerade portar och panoramaportar, 

ytor av stål och aluminium samt ett brett utbud av 

färgalternativ. Du kan enkelt kombinera dem med Lindabs 

fasadskivor och -dörrar med samma utseende. Funktion, 

design och hög finish. Från en leverantör.

Få rätt portlösning

Att välja rätt handlar först och främst om att veta om sina 

behov. Det gäller även när du ska välja portlösning till din 

fastighet och redan här kommer Lindab in i processen.

Vi utgår från behoven som porten ska uppfylla och 

förutsättningarna som fastigheten och omgivningen 

erbjuder. I en uppvärmd produktionshall är t.ex. isoleringen 

avgörande för att undvika värmeförlust och kondens.

 Lindab Industriportar  
erbjuder individuella lösningar 
för din fastighet
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Lindab förenklar byggandet. Det gäller också när du 
ska välja rätt portlösning till din fastighet. Med Lindab 
industriportar får du:

GODA
ANLEDNINGAR10

Hos Lindab ställer vi höga krav på oss själva och kvaliteten på 

våra lösningar, men det är i rådgivningen med dig som kund som 

vi på allvar bevisar vårt värde. Vi hjälper gärna till genom hela 

processen från projektering av fastigheten till monteringen av din 

portlösning.

En miljövänlig lösning som 
gör portarna 98 procent 
återanvändbara.

Portar som passar till 
Lindabs fasadskivor och 
dörrar.

Fritt val mellan aluminium- 
och stålsektioner i 18 olika 
standardfärger.

Optimal säkerhet med 
fingerklämskydd och god-
kännande enligt de senaste 
reglerna.

Rådgivning genom hela byg-
gandet, från projektering till val 
av design och material.

En portlösning som tillverkas 
efter mått i en dansk fabrik 
med kort leveranstid.

Särskilda riktlinjer som minskar 
både värmeförlust och drag 
samt eliminerar köldbryggor.

Portar med en vattenavvisande, 
isolerande och stark kärna av 
extruderad polystyren.

Tre olika porttyper:

• LDI-porten ger bästa möjliga 
isolering (se sidan 6).

• LDP-porten har olika fön-
stertyper som alla ger gott 
om ljus och passar bra för 
utställningar (se sidan 10).
• LDC-porten tar det bästa 
från de två andra lösningarna 
och kombinerar dem 
(se sidan 14).

Rådgivning och snabb lever-
ans med möjlighet till utökad 
garanti med serviceavtal.
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Få optimal 
isolering

Porttyp LDI – isolerad
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Få optimal 
isolering
Om isolering är det viktigaste kravet på din portlösning ska 

du välja LDI-porten. Den är uppbyggd av 46 mm tjocka, 

isolerade sektioner av extruderad polystyren med antingen 

stål- eller aluminiumyta.

Om du har särskilda krav eller önskemål som hamnar 

utanför det breda standardsortimentet finns det också goda 

möjligheter att uppfylla dem.

De många olika standardfärgerna samt möjlighet för att 

montera både fönster och gångdörr ger många extra 

möjligheter att designa en port som gör just din fastighet 

komplett.

Vi tillverkar i vår egen fabrik i Danmark och kan därför 

garantera snabb leverans samt speciallackering och 

eventuella specialönskemål.

Porttyp LDI – isolerad

LDI-portar från Lindab ger 

optimal isolering och reducerar 

värmeförlust och drag runt porten 

till ett absolut minimum. Välj 

mellan stål- och aluminiumytor i 

flera olika färger.
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LDI-porten ger dig optimal isolering. De isolerade sektionerna är 46 

mm tjocka och behåller värmen i lagerhallen, verkstaden eller där du 

har behov för det på ett bra sätt. Sektionerna kan kombineras på 

många olika sätt och därmed kan en LDI-port alltid anpassas exakt 

till din fastighet – både när det gäller mått och utseende.

LDI-portens isolerade sektioner kan 
kombineras på många olika sätt

Fingerklämskydd mellan sektioner

Köldbryggsavskiljare i panelens 
centerlinje både över- och undertill

Slitsade sidopaneler för för-
bättrat u-värde och styrka

Kraftiga portblad på hela 46 mm

Unik kärna av extruderad polystyren

Se de olika färgalternativen på sida 23.

Välj mellan 5 glastyper efter behov
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Utnyttja det 
naturliga 
ljuset

Porttyp LDP – panorama
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Porten ska skydda det som finns bakom den, men det 

betyder inte att det ska gömmas helt och hållet och att 

människor inte behöver utsikt. Med en LDP-port

får du en lösning som släpper in ljuset i fastigheten och 

ger människor utsikt. Att du också får en snygg arkitek-

tonisk finish på din fastighet är också värt att nämna. 

Panoramaporten LDP är idealisk för fastigheter där per-

sonalen eller besökare har nytta av naturligt ljus, t.ex. 

utställningar. Den är tillverkad av extruderad alumini-

umprofil och du kan välja fritt i vårt breda sortiment av 

fönstertyper och justerbara sektionshöjder. Du kan också 

lägga till en gångdörr och sektioner med stängd, isolerad 

fyllning till den annars genomskinliga lösningen.

Utnyttja det 
naturliga ljuset

Porttyp LDP – panorama

Med LDP-portar från Lindab får 

du en både tät och användbar 

lösning om du vill utnyttja 

dagsljuset inomhus. LDP-

lösningen är samtidigt en snygg 

finish på din fasad och fastighet.
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I många fastigheter ska porten inte bara behålla värmen, den 

ska också släppa in dagsljuset till människorna som kanske 

arbetar bakom den och kanske ge andra möjlighet att se 

vad som händer på insidan. LDP-porten kan ge en snygg 

arkitektonisk finish till alla industrifastigheter.

LDP-portens sektioner kan bl.a. sättas samman 
efter särskilda krav på ljusinsläpp

Fingerklämskydd mellan sektioner

Ramsektioner
av extruderad aluminium

Möjlighet till ventilering via porten genom
överföring och perforerade stålplattor.

Sektionernas höjd kan justeras, något som ger 
möjlighet att anpassa porten till fastighetens linjer 

Välj mellan 7 glastyper
efter behov

Se de olika färgalternativen på sidan 23.
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Den bäste 
kombinationen 
av isolering 
och ljus

Porttyp LDC – kombinerad
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LDC-porten är den kombinerade lösningen som tar det 

bästa från LDI- och LDP-typerna och skapar en otroligt 

harmonisk enhet. Här får man god isolering samtidigt som 

ljuset släpps in.

Du kan välja mellan 18 olika färger på de isolerade sek-

tionerna och 7 olika ruttyper i fönstersektionerna och hur 

du väljer att sätta samman funktionerna är också upp till 

dig. Det patenterade fingerklämskyddet och de effekti-

va tätningslisterna är standard i hela Lindabs sortiment av 

industriportar.

Få den bästa 
kombinationen av 
isolering och ljus

Porttyp LDC – kombinerad

Behöver du både optimal isolering och 

ljusinsläpp i fastigheten är LDC-portar den 

rätta lösningen. Det är kort sagt det bästa av 

båda delarna.
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LDC-porten kombinerar isolerade 
LDI-sektioner med LDP-sektioner

Fingerklämskydd mellan sektioner

Välj mellan 7 glastyper
efter behov

Kraftiga portblad på hela 46 mm

Unik kärna av extruderad polystyren

Slitsade sidopaneler för för-
bättrat u-värde och styrka

När isolering och ljusinsläpp väger lika 

tungt är LDC-porten det rätta valet. Här 

kan du kombinera de isolerade sektioner-

na med fönstersektioner så att du kan ta 

hänsyn till båda behoven på bästa möjliga 

sätt. Det finns massvis av valmöjligheter när 

det gäller färger på de isolerade sektioner-

na och på ruttyperna i fönstersektioner, så 

med LDC-porten kan du verkligen skräd-

darsy porten till just din fastighet.

Se de olika färgalternativen på sidan 23.
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Maximal täthet 
och hög isolering

Köldbryggsavskiljaren högst upp och längst ner på panelen ligger 

optimalt i panelens centerlinje.

LDI-portblad i stål utan fönster och dörrar
Tidigare Nu

1,07 W/m²K 0,95 W/m²K

LDI-port i stål, 4 × 4 m utan fönster och dörrar
Tidigare Nu

1,4 W/m²K 1,2 W/m²K

-°C +°C
LDI-port i stål, 4 × 4 m utan fönster och dörrar
inkl. köldbryggsavskiljande sidotätning

Tidigare Nu

1,4 W/m² K 1,15 W/m² K

Din port ska komplettera fasaden och harmonisera med resten av 

fastigheten, men den ska först och främst vara tät och skydda det 

som finns bakom den. 

’Maximal täthet

En bred och smidig topptätning, fyra flexibla tätningspaneler längst 

ner och effektiva mellan- och sidotätningar bryter köldbryggor 

samt minskar värmeförlust och drag.

Hög isoleringsförmåga

LDI-panelerna håller värmen inne och kylan ute med en isolerings-

förmåga (U-värde) på 0,6 W/m² K. 

Paneler och tätningar kan motstå höga vindstyrkor och skyddar 

mot drag.

Stark konstruktion

Kärnan av extruderad polystyren gör Lindabs industriportar 40 

procent starkare än portar med en kärna av polyuretan. Polystyr-

enkärnan är vattenavvisande och portarna är därmed frostsäkra-

de. Fästet mellan kärnan och mantelplattorna är dubbelt så starkt 

som tidigare, något som ökar portarnas hållbarhet. 

Miljövänliga material

Lindabs portar är byggda för att hålla i många år, men när porten 

till sist ska tas bort kan du göra det med gott samvete. Våra pro-

duktionsmetoder och material är miljövänliga – kärnmaterialet av 

extruderad polystyren kommer vid händelse av brand endast att 

smälta ner till vatten och kommer, till skillnad från polyuretanskum, 

inte att avge livsfarlig vätecyanidgas. 98 % av komponenterna kan 

återanvändas vilket ger balans i miljöräkenskaperna.

Maximal säkerhet

Vi har också tänkt på arbetsmiljön. Finger Protection är en pro-

filsamling som både förhindrar att någon får fingrarna i kläm när 

porten stängs och som gör fogarna mellan sektionerna extra täta. 

Alla Lindab-portar är utrustade med Finger Protection som uppfyl-

ler både EU:s normer och yrkesinspektionens krav.
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LDI-panelens övre köldbrygga avskiljs med en effektiv och 
stabil mellantätning.

LDI-sektionens sidopaneler är slitsade, något som min-
skar köldöverföringen från utsidan till insidan.

LDI-panelens nedre köldbrygga avskiljs med en 
”Y”-formad mellantätning.

Effektiv
köldbrygg-
savskiljare 

1

3

2

3

2

1
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Håller för extrem 
belastning dag efter dag
Vatten, kemikalier och skiftande temperaturer sliter hårt på 

porten. En biltvätt är en verksamhet, om porten är defekt 

finns det ingen vinst så driftsäkerhet och minimalt underhåll 

är avgörande i de ofta obemannade hallarna. 

Lindab har specialutvecklat en lösning i miljövänliga material 

som samtidigt skyddar porten mot extrem påverkan. De nog-

grant utvalda materialen, inklusive den unika kärnan som inte 

absorberar vatten, och konstruktionen ger färre driftstopp, 

minimalt underhåll och längre livstid.

Lindabs fjädersystem med extra starka flänslager är 

inkapslat och dimensionerat för flera öppningar.

Skenor, karm, axel, konsoler och lagerplattor är alla 

tillverkade av galvaniserat stål. Portbladet levereras 

dessutom med rostfritt beslag. Lindabs specialutvecklade 

tvätthallsstyrning är utrustad med inbyggt termostatstyrt 

värmeelement och kopplingsplint för anslutning av 

tvättanläggning vilket minimerar anslutningsfel. Motor och 

styrning levereras som täthetsklass IP65. Porten levereras 

med repbeständiga och kemikaliefasta DTHD-fönster.

I biltvättar utsätts porten för 

extrem belastning från t.ex. 

vatten och kemikalier. Det ställer 

särskilda krav på materialet och 

den utmaningen tar Lindab 

industriportar verkligen på allvar.
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Intelligent portstyrning
med hög komfort
Lindabs EHC-portstyrning är en unik och framtidssäkrad 

styrning som enkelt kan uppdateras och anpassas för att följa 

med sin tid och efter nya behov.

Styrningen har 2 programmerbara ingångar samt en 

programmerbar utgång som t.ex. kan användas för signal 

om porten är stängd eller signal om porten är öppen. 

Komfortfunktioner medföljer som standard. Halvöppen 

och automatisk stängning är bra för att spara värme. Det 

finns t.ex. ingen anledning till att en hög port ska öppnas 

helt för gående trafik. Den potentialfria öppnings- och 

stängningssignalen gör porten redo för anslutning av 

exempelvis larm.

Styrning 

Lindabs EHC-portstyrning har tydlig klartextdisplay 

samt upp/stopp/ned-knapp och givetvis nödstopp. 

Ersättningsluftstyrning för byggnadens automatiska 

brandventilationsanläggning kan köpas separat.

Säkerhetsfunktioner 

Extra stoppkrets + dödmansfunktion + DW system + 

fotoceller + kraftövervakning

Komfortfunktioner 

Med Lindabs funktioner halvöppning och automatisk 

stängning sparar du energi. Dessutom finns det möjlighet 

att koppla en larmfunktion till styrningen. 
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l indab  |   v i forenkler byggeriet

Eldrift type EHS30 
Beskrivelse:  
Standard eldrift med begrænsede funktioner som kan anvendes til sager, hvor der ikke stilles store krav til 

funktioner, men blot at port skal kunne åbne og lukke. 

Tilbehør: 
• Fotoceller i karm 
• Radiomodtager type MUR2
• Marantec fjernbetjeninger type MHS2, MHS3 og                                                                                
   MHS10 
• Eksterne trykknapkasser type BT1 og BT2
• Eksterne nøgleafbrydere type BN1, BN2 og BN3
• Kædetræk type KT1 ved begrænset sideplads
• Skudriglelås

Begrænsninger: 
• Én type frikoblingsmotor type BF7S
• Én type kædemotor type BK1S 
• Altid 7 meter kabel mellem motor og styring
• Ikke til 3 x 230V  
• Ingen BA1 og BA2 
• Ingen frekvensstyring
• Ingen vaskehalsstyring
• Ingen port med lavt bundstykke
• Kun til 1” aksel

DATA Styring: 
• Dimension styring (B x H x D): 155 x 130 x 50 mm 
• Elektrisk tilslutning: 400V 3-N PE 50Hz 
• Max forsikring: 3 x 10AT 
• Beskyttelsesklasse: IP54 
• Omgivelsestemperatur: 0°C til +50°C

DATA Motor: 
• Moment: 100Nm 
• Hastighed: 25 O/min.
• Elektronisk endestop 
• Driftsklasse: S3-40% 
• Beskyttelsesklasse: IP54 
• Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

PRODUKTBLAD  (DK)
Dette dokument er kun til intern brug

Hur ser ditt behov ut?
- Vi har rätt lösning
En eldriven port kan underlätta det dagliga arbetet avsevärt, 

men då krävs rätt styrning.

Låt behoven styra

Finns det t.ex. behov av att porten ska öppnas autom-

atiskt när en bil eller truck kör fram mot porten, kan en 

körbanedetektor eller radar vara en lämplig lösning. Är por-

ten offentligt tillgänglig som exempelvis i en tvätthall, ställer 

detta speciella krav på säkerheten. Finns det restriktioner 

beträffande tillträde till den lagerhall som porten sitter i, så 

kan fjärrkontroll, kodknappsats eller sms-styrning vara rätt 

lösning.

En fjärrstyrd port kan öka både driftkomforten och effektiviteten.

Det finns många olika betjäningsmöjligheter för dina eldrivna 

industriportar från Lindab. Vi hjälper dig att hitta den betjäning som 

effektiviserar din arbetsdag optimalt.

Radar

Körbanedetektor

Handsändare

Dragsnörekontakt

Kodknappsats

Eldrift typ EHC

Exklusiv eldrift med klartextdis-

play och nödstopp. Kan levereras 

med frekvensomformare med soft 

start/stopp och optimering av 

hastighet. Styrningens program-

vara kan uppdateras vid nya 

funktioner.

Eldrift typ EHS30 

Grundläggande eldrift som kan 

användas för projekt där man 

inte ställer så stora krav på extra 

funktioner.



23LindabIndustriportar

Tillbehör till eldrift

Fotocell FS1 
Fotocellövervakning av portöppning.

Ett krav vid offentlig tillgång.

Radar RA1 
Kan skilja på gående, körande och tvärgående trafik.

Marantec handsändare  DIG572 
2-kanal. 868 MHz handsändare .

Nyckelströmbrytare BN4 
Nyckelkontakt ON-OFF  

Levereras med 2 nycklar

Tryckknappsbox BT1 
Utvändig tryckknappsbox 

UPP-STOPP-NED

Marantec handsändare  DIG564 
4-kanal. 868 MHz handsändare .

BF motor 
Motor med frikoppling för nödöppning vid strömbortfall. Lämplig till 

flyktvägslösningar.

BK motor 
Standardmotor med kedja för nödöppning vid strömbortfall.
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Skensystem
Rätt skensystem är viktigt för både funktionalitet, säker-
het, drift och underhåll av din portlösning. Det finns en 
mängd olika skensystem till Lindab industriportar som 
tar hänsyn till både utrymme, belastning och den övriga 
byggnadskonstruktionen.

Vi ger dig naturligtvis råd om möjligheter och begränsnin-

gar hos de olika systemen och hittar tillsammans med dig 
den optimala lösningen för din fastighet. I regel rekom-
menderar vi alltid att portbladen körs så högt som möjligt 
för att utnyttja befintlig takhöjd på bästa sätt.

När rätt skensystem ska väljas 

beror det på överhöjden över 

portöppningen, dvs. ÖH. Detta 

mäts från portöppningens 

överkant och upp till det första 

hindret, t.ex. ventilationsrör etc.

Lindabs standard, höga och låga 

skensystem erbjuds alla med 

lutning för att utnyttja takhöjden 

optimalt.

I de flesta fall monteras 

körskenorna på bakväggen och

det är därför viktigt att 

vara uppmärksam på den 

nödvändiga sidoplatsen. I regel 

är sidoplatsen  130 mm på båda 

sidor vid manuella portar. Är 

porten eldriven kräver detta 

350 mm på motorsidan.

Om det uppstår utmaningar 

angående utrymme kan Lindab 

naturligtvis bistå med rådgivning.

Standard skensystem
OH = 430-700 mm

Högt skensystem
OH = >700 mm

Lågt skensystem
OH = 220-430 mm

Vertikalt skensystem
OH = hålhöjd + 300 mm
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Färgschema

Obs! De tryckta färgerna och RAL-numren är endast vägledande. Kontakta Lindab A/S för ett färgprov med korrekt färg före beställning.
Med förbehåll för ändringar. Mot pristillägg kan ramsektioner lackeras och ytterligare specialfärger erbjudas.

Kritvit P010
Ralfärg: 9010
Yta: Stål-stucco

Ljusgrå P022
Ralfärg: 7044
Yta: Stål-stucco

Vintervit P9002
Ralfärg: 9002
Yta: Alu-Stucco

Duvgrå P461
Ralfärg: 7038
Yta: Stål-stucco

Antracitgrå P035
Ralfärg: 7016
Yta: Stål-stucco

Grafitgrå P036
Ralfärg: 7024
Yta: Stål-stucco

Gul L980
Ralfärg: 1021
Yta: Stål-Stucco

Grön L874
Ralfärg: 6003
Yta: Stål-Stucco

Eldröd L412
Ralfärg: 3000
Yta: Stål-Stucco

Teglröd L742
Ralfärg: 8004
Yta: Stål-Stucco

Brun L434
Ralfärg: 8017
Yta: Stål-Stucco

Blå L561
Ralfärg: 5019
Yta: Stål-Stucco

Antracitmetallic P044
Ralfärg: 9007
Yta: Stål-Stucco

Svart P015
Ralfärg: 9005
Yta: Stål-Stucco

Silvermetallic P045
Ralfärg: 9006
Yta: Stål-stucco

Alu natur
Yta: Alu-Stucco

För ovanstående sex färger tillkommer ett pristillägg samt en veckas längre leveranstid.
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Tekniskt schema

LDI LDP LDC
Storlek: Bredd i mm (min. - max.) 950-8000 950-6000 950-8000

Höjd  i mm (min. - max.) 1250-7850 1250-7850 1250-7850

Material (portblad): Aluminium • • •

Stål • - •

Sektionsstorlek: Höjd i mm 600 600 600

Tjocklek i mm 46 46 46

U-värde W/m2K (Stål) 0,95

U-värde  W/m2K (Alu.) 1,11

Luftmotstånd (Stål) Enl. EN 13241-1/EN 12424 (klass) 4 4 4

Luftmotstånd (Alu.) Enl. EN 13241-1/EN 12424 (klass) 3 4 3

Isoleringsförmåga (Stål) Enl. EN 13241-1/EN 12428 (W/m2K) 1,2 - 1,6

Isoleringsförmåga (Alu.) Enl. EN 13241-1/EN 12428 (W/m2K) 1,4 3,6 1,8

Vattentäthet Enl. EN 13241-1/EN 12424 (klass) 3 3 3

Lufttäthet Enl. EN 13241-1/EN 12424 (klass) 3 3 3

Gångdörr: Normal steghöjd • • •

Låg tröskel (utrymningsväg) -

Färger/ytor: Förlackad standardfärg • - •

Anodiserad aluminium (ramsektion) - • •

Alla RAL-färger 

Säkerhetsutrustning: Fingerklämsäkring • • •

Kabelbrottssäkring

Fjäderbrottssäkring • • •

Avskärmning vid körrullar • • •

Fotoceller vid eldrivna portar

Ljusridå

Rutor/fyllning

Tätning: Sidotätning • • •

Sidotätning med köldbryggsbrott

Sektionsmellantätning • • •

Topptätning • • •

Bottengummi • • •

Köldbryggsbrott • - -*

 Tillval • Standard * Gäller inte ramsektion- Inte tillgängligt 
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Dörrar

Har man ingen dörr vid porten kan en port med gångdörr 

vara en idealisk lösning. Vi kan erbjuda gångdörrar till alla 

porttyper och kombinationer både när det gäller design och 

färg.

Gångdörrar

Fasaddörrar

Som nyhet kan Lindab erbjuda portar med gångdörr och låg 

tröskel. Porten levereras med ljusridå över portöppningen och 

är en av de mest pålitliga lösningarna. Lösningen är snygg 

rent arkitektoniskt och ger samtidigt ökad användarkomfort. 

Lösningen är också godkänd som utrymningsdörr eftersom 

dörrtröskeln inte överstiger 25 mm.

Dörr med låg tröskel

Om man vill ha en enhetlig fasad är en fasaddörr från Lindab 

rätt lösning. Dörren kan designas så att den följer portens 

linjer. Precis som portarna är dörrarna CE-märkta.
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Lindab A/S · www.lindab.se

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som 

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår upp-

gift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom 

att designa innovativa produkter och lösningar som 

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv 

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att 

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att 

utveckla metoder som gör att vi kan producera 

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet


