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Miljø og 
bærekraft 
i fokus

Hos Lindab prøver vi hele tiden å 

optimere virksomheten, slik at vi kan 

redusere avtrykket vårt på miljøet og 

klimaet. Det gjør vi ved å utvikle nye 

metoder til produksjon av våre produkter 

og løsninger med bruk av et minimum 

av energi og naturlige ressurser, og der-

med minske de negative konsekvensene 

for miljøet. Vi bruker stål i produksjonen, 

og stål er et av få materialer som kan 

gjenbrukes et uendelig antall ganger 

uten at egenskapene forringes. Det 

medfører lavere CO2-utslipp i naturen 

og mindre energitap.
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• Avgir 50 % mindre CO2 under produksjon i forhold til porter 

av polyuretanskum

• Inneholder 98 % gjenbrukbare komponenter

• Er produsert med grønn energi i Danmark

• Avgir 50 % færre røykgasser ved brann i forhold til andre porter

• Har EPD-miljøerklæring

• Gir ingen ekstra miljøkostnader ved kassering og destruering

Lindab Industriporter



Vi lar gjerne portene våre måles, prøves og sammenlignes. Kjernen i industriportene fra  

Lindab er nemlig helt unik, og nettopp portens kjerne er enestående i sine egenskaper –  

på alle sider. Det har vi bevis på.

EPD-sertifisert
Lindab har utarbeidet en EPD-erklæring, Environmental Product Declaration, som gir 

byggmestere og entreprenører trygghet i bærekraftige konstruksjoner, som DGNB,  

BREEAM m.fl., og som sikrer minimal miljøbelastning fra begynnelse til slutt. Produksjonen 

er ISO 14001-sertifisert og foregår i Danmark, der Lindab siden 1995 har produsert porter 

av polystyren, som er kjernen i markedets mest miljøvennlige porter tilpasset konstruksjoner 

med fokus på optimalt ressursforbruk og respekt for miljøet.

En unik portløsning som tåler sammenligning
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Brann

Ved brann i bygningen vil kjernematerialet av polystyren ikke avgi energi 
til brannen. Det smelter kun ned til vann, og avgir i motsetning til polyure-
tanskum ikke livsfarlige blåsyregasser. I tilfelle brann er polyuretanskum 
over dobbelt så giftig som polystyren*

Lim

Lindabs unike produksjonsmetode, der stålplatene limes på det kompakte 
kjernematerialet av polystyren, sikrer visuell kontroll av limmengden og gir 
et sterkt panel uten risiko for luftlommer eller at platen løsner. 

U-verdi

De høyisolerte og miljøvennlige seksjonene holder varmen inne og kulden 
ute, noe som vises på strømregningen. Panelet er 46 mm tykt med en 
kjerne av ekstrudert polystyren, og kuldebrosadskillelse i panelets senterlinje 
gir portbladet en U-verdi på 0,95 W/m2K.

*Det danske brann- og sikringsinstituttet har testet giftigheten til kjernematerialet i henhold til standard. 
 Lindabs kjernemateriale avgir 0,42 CITG sammenlignet med andre kjernematerialer som avgir 0,85 CITG 

Polystyren
 
Teknologisk Institutt har utført en akselerert aldringstest av våre portseksjo-
ner av polystyren iht. EN 12667:2001, som dokumenterer at isoleringsevnen 
over tid er over 10 % mer stabil sammenlignet med seksjoner av polyuretan. 
De gode egenskapene gjør dessuten seksjonene våre velegnet til plassering 
i ekstreme miljøer, for eksempel vaskehaller.



Gode 
egenskaper 
gjennom 
hele portens 
levetid

Lindabs industriporter har en høy isole-

ringsevne gjennom hele portens levetid. 

Den gir ikke næring til brann og skaper 

ingen giftig røykutvikling. Kjernematerialet 

har en kompakt kjerne som gir et sterkt 

panel uten risiko for at skummet løsner.

Lindab porter er din garanti for en 

sikker, langtidsholdbar, bærekraftig og 

miljøvennlig løsning.

Se alle muligheter på:

www.lindabporte.dk
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Porten 
holder på 
varmen

Hvis det noen ganger føles som om 

temperaturen på verkstedet eller lageret 

svinger mellom arktisk og tropisk, er det 

sannsynligvis fordi portene ikke er isolert 

eller lukker riktig. Det har ikke bare stor 

innvirkning på komforten, det er også 

dyrt for strømregningen.

Lindabs portpaneler holder varmen inne 

og kulden ute med en isoleringsevne 

(U-verdi) på 0,6 W/m2 K. Paneler og 

tetninger kan motstå høy vindstyrke og 

beskytter mot trekk, noe som vises på 

strømforbruket.
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Fullvision

Den eksklusive vindusseksjonen,  

Full vision, har ingen loddrette sprosser 

og gir et flott arkitektonisk inntrykk. 

Samtidig har Fullvision en bedre 

isoleringsverdi en de tradisjonelle 

panorama vindusseksjonene.

 

Kan leveres med to ulike rutetyper: 

– SAN 2-lags uten avstandslister

– SAN 3-lags med avstandslister
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Én ting er at portene fungerer og 

passer til ditt behov. Noe helt annet 

er det at de også gjerne skal se 

bra ut. Vi hjelper deg med designet 

slik at porten passer til fasaden på 

bygningene dine. Og fargen: Det er 

nesten fritt valg på alle hyller. 

Design 
betyr 
også  
litt
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Montasje-
vennlig 
skinne-
system

Til Lindab Industriporter finnes 

det en rekke ulike skinnesystemer 

som tar høyde for plassforhold, 

belastning og den øvrige bygnings-

konstruksjonen.

Skinnesystemene er av høy 

kvalitet med god finish og uten 

skarpe  kanter. 

Skinnesystemene har «Smart 

 Connection», noe som gir tidsbe-

sparende og effektiv montering. 

De kan leveres med kuldebrosad-

skillelse mellom karm og bygning, 

noe som bidrar til å forbedre den 

totale U-verdien til porten.
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Kjernen av ekstrudert polystyren gjør Lindab 

Industriporter 40 % sterkere enn porter med 

polyuretankjerne. Polystyrenkjernen er vannav-

visende, og portene er derfor frostsikret. 

 Bindingen mellom kjerne og bekledningsplater 

er dobbelt så god som tidligere, noe som 

øker portens holdbarhet. 

Sterk  
konstruksjon
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Hos Lindab er Good Thinking en filosofi som veileder 

oss i alt vi gjør, Hver eneste dag arbeider vi med å 

skape et sunt inneklima og forenkle oppføringen av 

bærekraftige bygg. Vi streber etter å utforme bru-

kervennlige, innovative produkter og løsninger og 

dermed sikre en effektiv logistikk og tilgjengelighet. 

Vi forsøker hele tiden å optimere virksomheten slik at 

vi kan redusere vårt miljø- og klimaavtrykk. Det gjør 

vi ved å utvikle nye metoder til fremstilling av produk-

ter og løsninger som krever minimalt med energi og 

naturressurser, for dermed å redusere de negative 

miljøkonsekvensene. Vi benytter stål i produksjonen, 

og det er ett av få materialer som kan gjenbrukes et 

utall ganger uten at egenskapene går tapt. Resul-

tatet blir et lavere CO2-utslipp i naturen og mindre 

energisløsing.
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