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TERGmbH

ELS - Lamelldörr
Förfrågan / Order Datablad

5555 0111

Antal

Tel: 08-448 72 60 info@hisselektronik.se

FörfråganOrder

Vänster

Dörröppning - utifrån sett

Central Höger

Design

Standard: RAL 9006

Option: RAL kod enligt 
specifikation

Option: Lameller insida 
klädda med rostfritt stål

Ja

Höger

Höjd till c/c 
låstrissa

Låsbana

Nej

Vänster

Avstånd mellan korg 
och schaktvägg

min 100

Total bredd på korg

Fritt utrymme 
mot gejd

Mått mellan korg och frontMått mellan korg och front

Fritt utrymme 
mot gejd

Bredd på 
dagöppning

Avstånd utsida pilaster 
till schaktvägg

Avstånd utsida pilaster 
till schaktvägg
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EN81-20 Låsning 

Antal plan:

Återställningsknapp finns på första sidan

Märkes



TERGmbH

ELS - Lamelldörr
Förfrågan / Order Datablad

5555 0111

Taktjocklek

45

7,5

40

Dagöppning

150

45

82

5

60

Korghöjd invändigt

Från sidan - tröskel typ 2Från sidan - tröskel typ 1

Framifrån - tröskel typ 2

Avstånd mellan front 
och korgens framkant

Golvtjocklek

Typ1

Tröskel

Typ2
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Företag:  

Kontaktperson:  

E-post:

Telefon: 

Godsmottagare: 

Adress:  

Postnr / Ort:  

Truck fi nns hos mottagare:  Ja Nej 

Om nej - Utkörning på bil med baklyft 

(+ ca 25% fraktkostnad):   Ja Nej 

Avisering:  

Nej  

Ja  Namn: 

Telefon: 

Återställningsknapp finns på första sidan



Hisselektronik Sweden AB 
Antennvägen 10

13548 Tyresö

Telefon: 08-448 72 60

info@hisselektronik.se

www.hisselektronik.se
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