
Compact Foldeport



Produktinnovation

Rolflex Nederland BV blev etableret i 1978 og specialiserede sig i fremstilling af rulleporte, led-

hejseporte, porttætninger og læsserampe-systemer. På den baggrund har vi udviklet Compact 

Porten til at opfylde designernes og bygningsejernes skiftende krav. 

Vi fremstiller Compact Porten efter de højeste standarder i vores 

automatiske produktionsanlæg i Ulft i Holland. Vores godkendte 

forhandlere bliver tilbudt installations- og produktoplæring på 

vores Compact Academy. Vi inviterer også alle vores kunder til at besøge os og møde vores 

dedikerede team af eksperter.

Større frihed til design og omkost-
ningseffektiv pladsudnyttelse

http://academy.vi/


Frihed til Design

Compact Porten er forskellig fra andre industri-

elle Porte pga. dens unikke patenterede fold-

esystem. Når Porten åbnes, foldes den opad i 

skinner i siderne over døråbningen. Den jævne 

og lydløse bevægelse bruger kun lidt energi. 

Dette sikrer en lang levetid og et minimum af 

vedligeholdelse.

Compact Porten giver mere plads, der kan 

bruges til service, læsseramper, løftekraner 

og udstyr til vedligeholdelse af køretøjer.

Klik på www.rolflex.com
Design din egen port efter dine egne 

specifikationer. De tekniske detaljer modtager 

du pr. e-mail i løbet af få minutter

http://www.rolflex.com/
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Effektivitet og kvalitet

Compact Porten er det første valg 

for arkitekter og deres kunder, der 

har brug for et højteknologisk 

produkt, som giver mere plads. 

Når du besøger www.rolflex.com 

kan du vælge ud af en bred vifte 

af alternativer og tilbehør, så du 

kan tilpasse din egen Port.

Du kan finde mange internationale 

virksomheder og applikationer, som 

bruger Compact Porten. 

De installerer og vedligeholder vores 

produkter i overensstemmelse med 

europæiske standarder og sikkerhedsregler.

Vi har et verdensomspændende 
netværk af godkendte forhandlere

http://www.rolflex.com/
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