
Industriportar
och lastlösningar

industriportar

Vägen till en komplett lastlösning anpassad efter 
era behov och en rejäl port att lita på börjar här +
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Kinema etablerades 1992 och har sedan dess arbetat 
uteslutande med behovs- och situationsanpassade 
lösningar kring villaportar, industriportar och lasthus.

Vår önskan och målsättning är att skapa en personlig 
kontakt med er där ni tillsammans med vårt 
produktions- och montageteam gemensamt hittar den 
bästa port- och lastlösningen för er. Vi på Kinema har 
en tydlig ambition, att ge kunden rätt lösningar, till rätt 
pris och med rätt kvalitet.

Vår resa börjar oftast med ett möte eller en förfrågan 
där vi på ett mer konkret sätt kan visa varför vi med 
våra produkter i kombination med vår kunskap 
och erfarenhet ger er en mer lönsam och effektiv 
affärspartner och leverantör.

Kontakta oss för mer information eller ett möte med 
någon ur vårt team.

Vi skapar
lösningen
utifrån era 
behov.
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För att kunna vara säker på kvalitet, bör man 

alltid anlita specialister på området. Den samlade 

erfarenheten hos Kinemas montageteam går längre 

tillbaka än företagets historia. Våra team har fått 

kravenlig utbildning både i Estland och hos våra 

utländska partners. Förutom monteringskursen har de 

även deltagit vid kurser i arbets- och brandsäkerhet.

Även en port med lång livslängd behöver regelbundet 

underhåll. Precis som all annan utrustning som rör sig. 

Meningen med underhållsservice är just att ge våra 

portar eller annan utrustning så lång och felfri livslängd 

som möjligt. Ett serviceavtal garanterar detta.

Vi erbjuder fyra olika serviceavtal, avsedda för olika 

produktgrupper:

•	 Service av privatpersoners garageportar

•	 Service av industriportar och lastutrustning

•	 Service av inpasseringssystem (parkering, 

grindöppnare, bommar)

•	 ”Allt-i-ett” -service

Självklart säljer vi även reservdelar till alla våra produkter. 

Prata med någon av våra återförsäljare så hjälper vi dig.

Låt oss sköta
montage ...

Stort utbud av reservdelar

... och service
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Takskjutportar utbalanserade av torsionsfjädrar som 
borgar för att porten rör sig lätt och säkert. Tack vare 
fjädrarna skjuts porten lätt till sin plats under taket. 
Som standard garanteras 10 000 öppnings- och 
stängningscyklar för fjädrarna. Som tillval kan portarna 
förses med fjädrar som har upp till 100 000 cyklar.
Alla takskjutportar är försedda med säkerhetsutrustning 
för fjädrar och kan som tillval förses med vajerstroppar. 
Portarna kan förses med olika lås, fönster, gångdörrar, 
ventilationsgaller, automatik och andra tillbehör.

Kinemas portar består av sektioner beklädda med 
galvaniserad stålplåt. Som isolering används miljövänligt 
freonfritt polyuretanskum och panelerna behandlas med 
väderbeständig polyesterlack. För alla paneler gäller tio 
års garanti.

Kinemas takskjutportar uppfyller alla EU:s gällande 
säkerhetskrav och tillverkas i enlighet med CE-normer.

Maximal bredd: 8 meter

Maximal höjd: 6 meter

Maximal portvikt: 750 kg

Valbara paneler: 4

Färgkulör insida: Vit 9002

Valbara färgkulörer 

utsida: 4*

Tillval:** Fönster

 Motordrift

 Fjärrkontroll

 Helglasad port

 Infälld dörr

* Valfri RAL-kulör kan fås mot pristillägg

** Detaljerad info om tillvalen på sidan 14

1. Öppning av takskjutport

2. Invändig kontrollbox för portautomatik.

3. Detaljbild av det extra säkerhetslåset 

4. Infälld dörr med låg tröskel.

KorTFAKTA

4

En klassisk port
framtagen för vårt
nordiska klimat.
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Vikportar har flera stora fördelar framför andra porttyper. 
Vikportar behöver inget fritt utrymme från överliggaren 
till taket eller ovanför portöppningen i taket.

Konstruktionen innehåller färre rörliga delar, därmed 
kräver porten mindre underhåll. Motorn har mjuk start- 
och stoppfunktion som också ger en ökad livslängd.

Vikportar är avsedda för användning i vanlig 
industrimiljö, men även i tuffare miljöer som kräver 
speciallösningar.

Alla delar och lösningar av våra vikportar uppfyller 
kraven angivna i EU:s direktiv. Hela öppningsprocessen 
är synlig för användaren, vilket avsevärt minskar 
kollisionsrisken. En gångdörr kan byggas in i valfri 
portlamell. Porten kan öppnas såväl manuellt som med 
motor.

Maximal bredd: 6 meter

Maximal höjd: 6 meter

Antal lameller: 1+2 – 3+3

Färgkulör insida: Vit 9002 

Valbara färgkulörer 

utsida: 4*

Tillval:** Fönster

 Motordrift

 Fjärrkontroll

 Infälld dörr

* Valfri RAL-kulör kan fås mot pristillägg

** Detaljerad info om tillvalen på sidan 14

1. Glidskena för vikport

2. Handtag och ASSA-lås

3. Gummitätning mellan portblad

4. Tröskel för infälld gångdörr

KorTFAKTA

4

En anpassningsbar 
port vikt efter er 
individuella önskan. 
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•	Sidoskenor med tätningar 

mot vinddrag

•	Transparent siktruta mitt 

på portbladet

•	Pålitlig drivning.

•	Automatisk stängning  

med timer

•	Låga driftskostnader

Maximal öppnings-

hastighet:  1 m/s

Tillval:** Mjukstart/stop

 Manövrering*

 Fönster

 Skyddskåpor

 Hastighet upp 

 till 3 m/s

* Se manöveralternativ på sida 14

** Detaljerad info om tillvalen på sidan 14

VårA SnAbbrULLPorTAr

Maximal bredd: 3 meter

Maximal höjd: 3 meter

Duktjocklek:  0,7 mm

EConoMIC

Maximal bredd: 4 meter

Maximal höjd: 5 meter

Duktjocklek:  1,2 mm

bASIC

Maximal bredd: 6 meter

Maximal höjd: 6 meter

Duktjocklek:  1,2 mm

HEAVy

1. Öppningshasighet från 0,5 m/s

2. Detaljbild av motor med kåpa

3. Kontrollbox för portautomatik

4. Detaljbild av tätning mellan portblad  
 och skena

Snabbrullportar av olika PVC-material passar för 
användning såväl inomhus som utomhus. Precis som 
namnet säger öppnas och stängs porten mycket 
snabbt och sidoutrymmeskrav för montering är inte lika 
krävande som för flera andra porttyper. De vanligaste 
användningsområdena är butiker, lastutrymmen och 
industri- och produktionsbyggnader.

Produktutbudet innehåller flera olika typer av 
snabbrullportar vars olika funktioner och egenskaper 
kan kombineras med varandra – det hjälper att hitta 
den bästa lösningen i alla situationer. Snabbrullportars 
skenor tillverkas som standard av galvaniserat stål, vid 
önskemål kan skenorna lackas i önskad färgton från rAL-
katalogen. För våtutrymmen erbjuds portar med skenor 
av rostfritt stål.

Portar med standard PVC-duk kan väljas i flera olika 
färgtoner, 3 mm PVC duk finns i vit, blå, grå och grön 
färg.

4

En stabil rullport för 
lokaler med snabba 
och täta behov.
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lasthus
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Hus och 
bryggor för 
alla lastbehov.

Välj mellan skruvad eller svetsad 

konstruktion och 45° eller 90° 

anslutning mot byggnad.

Standardbredd*: 3 meter

Standardhöjd*: 4 meter

Standarddjup: 2-3 meter

Taklutning: 11° (alla valbara 

takkonstruktioner syns i bild 4)

Tillval: Trafikssignal

 Gångdörr

 Påkörningsskydd

* Andra dimensioner finns mot förfrågan

LASTHUS

Yttre bredd: 3,4 meter

Yttre höjd: 3,4 meter

Djup: 600 mm

Höjd övre kudde: 1,0 m

Bredd sidokuddar: 600 mm 

Standardkulör: Svart

Tillval: Måttanpassning

 Hörnförsegling

 numrerad topp

VÄDErTÄTnInG (standard)

UPPbLåSbAr 
VÄDErTÄTnInG  (standard)

Yttre bredd: 3,5-3,7 meter

Inre bredd: 2,1-2,3 meter

Yttre höjd: 3,6-4,7 meter

Inre höjd: 1,85-3,35 meter

Djup: 815 mm

Höjd övre 

kudde: 1,35-1,75m

Bredd sidokuddar: 0,7 m

Tillval: Måttanpassning

 Hörnförsegling

 numrerad topp

Bredd: 2,0 eller 2,25 meter

Längd: 2-4 meter

Max belastning: 6 000 kg

Tillval: Måttanpassning

 Teleskopläpp

 Vippläpp

KorTFAKTA bryGGor
1. Vädertätningar

2. Interiörbild från lasthus

3. Våra lastbryggor

4. olika typer av valbara konstruktioner 
 på lasthusen

Kinema säljer och monterar lastutrustning och 
tillbehör anpassade till nordiska väderförhållanden. 
Produktutbudet omfattar lastbryggor, vädertätningar 
och olika tillbehör som gör lastnings- och 
lossningsarbeten snabbare, bekvämare och säkrare. 

Tillverkningen bygger på lång erfarenheter vilket 
resulterar i mycket hög kvalitet och säkerhet. Våra 
lastbryggor hjälper på ett enkelt sätt att lösa problemet 
med höjdskillnader mellan lastbilens flak och 
lastplattformen, vilket i sin tur förkortar lastnings- och 
lossningstiden och risken för olyckor och skador. Då alla 
avbrott i arbetet innebär förlorad tid och pengar, lägger 
Kinema stor vikt på kvalitet, vilket intygas bland annat av 
vår livstidsgaranti för vissa delar i våra lastbryggor.
Våra lasthus kan måttbeställas mot offert.

4

 Singelmontage: 
Pulpettak vänster, 
pulpettak höger, 
sadeltak
 Dubbelmontage: 
Sadeltak.



12

teKnisKa data

Montage S1 S2   h H
Låglyft 160 160 * 180-369 ** 5 500

Standard 120 120 * 370-550 6 710

Höglyft 120 120 * 600-4 400 6 000

Vertikallyft 120 120 * 600-4 400 6 710

Alla mått är angivna i mm

* +100 mm vid kedjespel, +150 mm vid motoriserad öppning

**  Minst 235 mm vid motordrift.

Takskjutport för industri
Montage

Låglyft

H + 400 mm

H - h + 1200 mm

Ö
pp

ni
ng

en
s 

hö
jd

Ö
pp

ni
ng

en
s 

hö
jd

H + 650 mm

Standard

Höglyft Vertikallyft Takföljande (finns för alla lyfttyper)

Generella mått för de olika typerna av montage 
gällande Kinemas takskjutsportar.
S = min. sidomått, h = överhöjd, H = max. porthöjd
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Vikport
Öppningsversioner

90º öppning 180º öppning

2+1

2+2

3+1

3+2

3+3

LP = Maximal portbredd (mm)
LT = Maximal öppningsbredd (mm)

LP: 3 914
LT: 3 710

LP: 3 914
LT: 3 510

LP: 5 200
LT: 4 700

LP: 5 175
LT: 4 675

LP: 6 400
LT: 5 840

LP: 7 700
LT: 7 000

LP: 5 200
LT: 5 000

LP: 5 175
LT: 4 975

LP: 6 440
LT: 6 420

LP: 7 700
LT: 7 500
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standardKulörer

Våra standardkulörer
Vi erbjuder fyra standardkulörer på takskjut- och vikportarna, snabbrullportarna finns i ett antal olika kulörer beroende på modell. 

Specialfärger går att ordna mot pristillägg.  Observera att de verkliga färgerna kan skilja sig mot trycket.

Takskjutportar och vikportar
RAL 8014RAL 9006 RAL 7016RAL 9002

Snabbrullportar

Blå
närmaste rAL: 5005

Grå
närmaste rAL: 7038

Orange
närmaste rAL: 2009

Gul
närmaste rAL: 1003

Grön
närmaste rAL: 6026

Svart
närmaste rAL: 9004

Röd
närmaste rAL: 3020

Vit
närmaste rAL: 9003

Economic

Blå
närmaste rAL: 5002

Orange
närmaste rAL: 2009

Vit
närmaste rAL: 9003

Gul
närmaste rAL: 1023

Svart
närmaste rAL: 9004

Basic

Blå
närmaste rAL: 5010

Grå
närmaste rAL: 7023

Orange
närmaste rAL: 2002

Gul
närmaste rAL: 1021

Grön
närmaste rAL: 6028

Heavy
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utrustning och tillVal

Dörrpaneler Fönster

Säkerhet

Öppningsautomatik

Vi har följande fyra paneler att välja mellan:

Vi tillhandahåller två olika typer av 

motorer till vår portautomatik från 

ovitor till våra industriportar. 

Vi erbjuder följande två standardtyper av fönster till 

våra industriportar.

A: 493x330 mm b: 680x373 mm

På bilden syns fönstertyp B monterade i en takskjutport.

Extrautrusta din port

A B

Alla våra portar har 40 mm 

gummitätning som klämskydd och 

golvtätning som standard. 

1. radar

2. Trafikljus

3. Fjärrkontroll

4. Tryckknappspanel

5. Dragsnöre

6. Kontrollpanel

7. Fotocell med 
 reflektor

8. Tryckknapp

9. Induktionsdetektor
 med slinga

1
2

3
4 5

6

7
8

9

Välj mellan följande 

typer av kontroll till din 

portautomatik:
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Kinema har tillverkat portar för den europeiska marknaden sedan 1992 och är 

idag marknadsledande inom delar av regionen. Kinema finns idag representerade 

i Finland, norge, Danmark, Lettland, Vityssland och Sverige. Koncernen omsätter 

cirka 4 500 000 € och producerar ungefär 3 000 portar per år.

Utöver sina egna produkter, har man ett gott samarbete med många leverantörer 

för att kunna verka som helhetsleverantör till sina kunder. Affärsidén bygger på 

kvalitet, vilket även är ett honnörsord inom koncernen. Detta har blivit och är en 

framgångsfaktor för företaget som ser framåt mot nya utmaningar.

Kinema har också ett nätverk av montage- och serviceteam. 

Din återförsäljare:


