
Kontrollér din gamle garageport
Hvor sikker er din vippeport?

? Sidder der fleksible kunststoflister i karm og portblad, der beskytter 
fingrene mod at kunne komme i klemme? Ja Nej

? Er der en sikkerhedsafstand på 25 mm mellem momentarmen og karmen? Ja Nej

? Er der monteret beskyttelseshætter på lejebukken,  
så man ikke utilsigtet kan stikke hånden ind? Ja Nej

? Styres din port sikkert, og er den beskyttet mod ukontrollerede 
bevægelser? Ja Nej

? Er køreskinnerne udført sådan, at kørerullerne ikke kan afspores? Ja Nej

? Er portbladet sikret mod at kunne falde ned? Ja Nej

? Er der sikkerhed for, at der ikke kan forekomme en uligevægt,  
som er større end 200 N – heller ikke i tilfælde af fjederbrud? Ja Nej

? Er fjedrene sikret mod at kunne springe af? Ja Nej

? Er fjedersystemet konstrueret sådan, at det forhindrer,  
at fingrene kan komme i klemme? Ja Nej

? Standses porten sikkert, når den er blevet åbnet? Ja Nej

? For vippeporte med åbner: Overholdes de maks. lukkekræfter  
iht. DS/EN 13241-1? Ja Nej



Mere sikkerhed for dig og din familie
Hörmann Berry-vippeporte opfylder samtlige krav  
i den europæiske standard DS / EN 13241-1!

Ønsker du mere sikkerhed?
Så henvend dig til din Hörmann-forhandler!

Fingerklemsikring Vandret skinne Fjedersystem

Parkering til kørerullerne

Fingerklemsikring
De fleksible kunststoflister på 
i karm og portblad beskytter 
fingrene mod at kunne komme 
i klemme. Mellem momentarmen 
og karmen er der en sikker-
heds afstand på min. 25 mm. 
Lejebukken er udstyret med  
en beskyttelseshætte.

Vandret skinne
Den præcise skinneføring 
forhindrer, at portbladet  
bliver afsporet.

Fjedersystem
Multi-fjedersystemet med 
fingerklemsikring fordeler 
portbladets vægt på flere 
fjedre; hver enkelt fjeder er 
sikret mod at blive slynget  
væk. Den smalle afstand 
mellem fjedrenes vindinger 
forhindrer, at der kan komme 
fingre i klemme.

Parkering til kørerullerne
Porten standses sikkert  
i skinnefordybningen.
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