NASSAU 9000
LEDDHEISPORTER
Du kjenner kvaliteten

Helt siden de første NASSAU leddheiseportene ble
introdusert for over 40 år siden, har NASSAU Door
satt standarden for kvaliteten innenfor industrielle
portløsninger. Gjennom dynamisk utvikling, en sterk
organisasjon og ikke minst hardt arbeide, har NASSAU klart og opprettholde plassen som markedets
mest kvalitetsbeviste portprodusent.

Mange års erfaring betyr også at NASSAU i dag tilbyr kvalitet i alle ledd. Når du kjøper en NASSAU
9000 Leddheisport får du ikke bare en port av aller
høyeste kvalitet. Det følger også alltid med ekspertrådgivning fra våre port konsulenter. Montasje utført
av erfarne port montører samt muligheten for et tett
samarbeid, med NASSAU’s dynamiske service organisasjon som sikrer porten en lang og problemfri
levetid.

Det er derfor med stolthet at vi kan presentere vårt
nye program med NASSAU’s 9000 Leddheis porter
som kan oppfylle ethvert ønske eller krav til en port.
Enten det er krav til funksjonalitet, isoleringsevne,
lysinnfall, estetikk eller en kombinasjon av disse,
så sikrer 9000 portens uendelige kombinasjonsmuligheter den optimale port løsning for deg og din virksomhet.
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Kvalitet i alle ledd // 5

For å gi deg port som fullt ut oppfyller dine behov tilbyr
NASSAU faglige råd fra våre spesialtrente konsulenter
både før og underveis i prosjektet. Når den riktige løsningen er funnet settes porten umiddelbart i produksjon.
Den fullt automatiserte produksjon av NASSAU’s porter
i vår fabrikk på Fyn sikrer at portens materialer oppfyller
bransjens krav til verdier på isolasjon evne, vind og vann
tetthet. Alle deler til porten blir produsert i samsvar med
den bestemt ordre og er gjenstand for kontinuerlig kvalitetskontroll slik at Nassau skal kunne levere porter med
optimal kvalitet.
For å unngå transportskader leverer vi portene omhyggelig emballert på monteringsstedet. Vi anbefaler at portene
blir montert av våre spesialutdannede montører slik at vi
kan garantere optimal og jevn drift av porten. Videre står
NASSAU’s erfarne serviceorganisasjon klar til å ta over og
gjennom årlig service sjekk og forebyggende vedlikehold
for å sikre porten en lang og problemfri levetid.
Med løftet om den høyeste kvalitet følger selvfølgelig også
den høyeste sikkerhet i portens daglige bruk. Med NASSAU 9000 har vi utviklet den hittil mest betjeningssikre porten. Les mere om portens sikkerhet på side 22.

6 // 9000F

9000F – DEN KLASSISKE
LEDDHEIS PORTEN
Sett funktionaliteten i høysete
Det er ikke tilfeldig at det sitter over 600.000
NASSAU porter montert over hele Europa.
Den robuste porten gir med kombinasjonen
av de polyuretan-oppskummede seksjonene
og effektive tetninger det optimale vern mot
både vind, nedbør og kulde.
NASSAU 9000F skaper den perfekte balanse mellom funksjonalitet og design. Porten
passer med sin stilrene embosserede overflate inn i alle bygg, de mange kombinasjonsmuligheter med integrert gangdør og ruter
sikrer at porten møter nettopp dine ønsker.
Gangdøren kan leveres med lavt dørtrinn så
den kan kjøres over samtidig med at det er
en energibesparende løsning.

Porten leveres i NASSAU’s standardfarger
eller etter dit ønske innenfor RAL-farge skalaen.

Tekniske spesifikasjoner:
Portstørrelse: 		
Bredde: 1500 mm – 10000 mm
Høyde:
1500 mm – 6175 mm
Isoleringsevne:
U = 1,02 W/m2K (iht. EN 12 428)1
U = 1,34 W/m2K (iht. EN 12 428)2

NASSAU 9000 Leddheisporter kan leveres i valgfrie farger innenfor RAL-fargeskalaen så de passer perfekt til din virksomhet.

1)
2)

Stålporter på 4 x 4 meter uten ruter og gangdør
Aluporter på 4 x 4 meter uten ruter og gangdør
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9000G – DEN STILRENE
GLASSPORTEN
Invitér lyset innenfor
Skap et pent og forfriskende inntrykk for din
virksomhet med NASSAU’s stilrene glass
port. Med NASSAU 9000G får du det maksimale lysinnfall igjennom porten og du inviterer
samtidig forbipasserendes blikk velkommen
– eksempelvis med et utstillingslokale.
De lette men sterke aluprofilene skaper en
pen ramme rundt de mange forskjellige glassfyllingene som til sammen skaper en perfekt
balanse mellom portens uttrykk og funksjonalitet. Fyllings mulighetene leveres fra enkelt
lags standardacryl glassfyllinger til bl.a. herdet eller laminert glass til isolert stucco aluminium. Porten leveres med værbestandige
eloxerede aluprofiler, eller i en valgfri farge innenfor RAL-fargeskalaen. Det er selvfølgelig
mulighet for å integrere en gangdør med eller
uten lavt dørtrinn i porten.

Tekniske spesifikasjoner:
Portstørrelse: 		
Bredde: 1600 mm – 7000 mm
Høyde:
1500 mm – 5000 mm
Fyllinger:
Enkelt standardacryl		
Dobbelt standardacryl
Ripefast standardacryl
Herdet glas
Lamineret glas
Glatt isolert eloxeret aluminium
Perleacryl
Isolert stucco aluminium
Polycarbonat
Perforeret fylling
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9000M – PORTEN MED
DE MANGE MULIGHETENE
Design porten etter dine behov
Fleksibilitet er nøkkelordet når mange forskjellige krav og funksjoner skal forenes.
NASSAU 9000M kan i kraft av sine uendelige
kombinasjonsmuligheter, møte ethvert krav
eller ønske. Ved å kombinere de hardføre og
velisolerte oppskummede seksjonene med
de elegante designelementene med valgfrie
glassfyllinger får man en port som skaper en
perfekt balanse mellom lysinnfall, isoleringsevne, hardførhet og eleganse til ethvert arbeidsmiljø.
NASSAU 9000M portens fleksibilitet betyr
samtidig at den passer perfekt inn i ethvert
bygg da aluprofilseksjonene kan bli produsert
i variable høyder slik at det blir en harmonisk
linjeføring med resten av bygningens fasade.

Porten leveres i NASSAU’s standardfarger eller etter dit ønske innenfor RAL-fargeskalaen,
det er selvfølgelig mulig og integrere en gangdør med eller uten lavt dørtrinn i porten.
Du kan fritt kombinere oppskummede og
aluprofilseksjoner etter behov, dog skal
bunnseksjonen alltid være en oppskummet
seksjon.

Tekniske spesifikasjoner:
Portstørrelse: 		
Bredde: 1600 mm – 10000 mm
Høyde:
1500 mm – 6175 mm

18 // 9000 Energy
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9000 ENERGY –
PORTEN FOR FREMTIDEN
Minimér ditt energiforbruk
Det er med stolthet at NASSAU kan introdusere NASSAU 9000 Energy porten som den
første leddheisporten som lever opp til de
høye krav enhver moderne virksomhet bør
stille til arbeidsklima og bæredyktighet.
De spesialfremstilte 3-lags ruteseksjonene
gir en unik isoleringsevne for en vindusport
og det er derfor mulig og skape et lyst og
produktivt inne klima, samtidig med at energiforbruket senkes drastisk. NASSAU 9000
Energy er det miljøriktige alternativet til den
tradisjonelle vindusporten, samtidig med at
det er en fornuftig investering og et godt signal og sende ut.
Porten består av en oppskummet topp og
bunnseksjon hvor det fritt kan kombineres

mellom Energy ruteseksjoner og oppskummede seksjoner. De oppskummede seksjonene leveres i NASSAU’s standardfarger
eller etter dit ønske innenfor RAL-fargeskalaen. Det er ikke mulig og integrere en gangdør
i denne type port.

Tekniske spesifikasjoner:
Portstørrelse: 		
Bredde: 1500 mm – 5000 mm
Høyde:
1500 mm – 6175 mm
Isoleringsevne:
U = 1,16 W/m2K (iht. EN 12 428)1
U = 1,44 W/m2K (iht. EN 12 428)2
1)
2)

Stålporter på 4 x 4 meter med 1 Energy rutesektion
Aluporter på 4 x 4 meter med 1 Energy rutesektion
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9000 PANORAMA –
DEN UTTRYKKSFULLE PORTEN
Utsikt og innblikk
Med NASSAU 9000 Panorama porten kan
du nå skape et helt unikt uttrykk for din bygning og på den måte tiltrekke oppmerksomhet, vise verden hva du har og tilby på og
ikke minst skape lys og liv i dine lokaler.
Panorama effekten skapes av de lette men
sterke aluminiumsprofilene, som med lik fyllingshøyde uten loddrette sprosser skaper et
stilrent og uttrykksfylt design. Som glassfylling har man valget mellom polykarbonat eller ripefast standardacryl som begge er lette
men robuste glasstyper av høyeste kvalitet.
NASSAU 9000 Panorama er ideell til utstillingslokaler, hvor man både ønsker og vise
sine produkter frem til forbipasserende, men
samtidig ønsker at skape et lyst og naturlig
inne klima med panoramisk utsikt til omverdenen.

Tekniske spesifikasjoner:
Portstørrelse: 		
Bredde: 1600 mm – 5000 mm
Høyde:
1500 mm – 5000 mm
Fyllinger:
Polycarbonat
Ripefast standardacryl
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FINN DEN RETTE PORTEN
NASSAU 9000 portserien

Skjulte seksjons skjøter
Port bladets seksjons skjøter er skjult
i port bladets design, noe som gir en
flott og harmonisk overflate.

Skjulte seksjons skjøter
Port bladets seksjons skjøter er skjult i
port bladets design, noe som gir en flott
og harmonisk overflate.

Slitesterk og
værbestandig overflate
Portens materialer og konstruksjon sikrer at vær og vind ikke setter uønskede
spor på porten.

Variabel seksjonshøyde
De lette men sterke aluminiums profilene leveres i variabel høyde, så de lett
kan tilpasses bygningens øvrige linjer.

Innbruddshemmende
fastrammerute
NASSAU 9000F kan leveres med 4
forskjellige typer termoruter, alle montert i en innbruddshemmende ramme.

Valgfrie standard fyllinger
Med et stort utvalg av standardfyllinger
kan stort sett ethvert ønske om utseende og funksjonalitet imøtekommes.

Værbestandig overflate
Den eloxerede overflate kan motstå
påvirkninger fra vær og vind uten og
miste sin flotte overflate.

Effektiv isolering
Den høye isoleringsevnen oppnås
pga. isolerende PU-skum samt de
innebygde isolatorlistene som effektivt
bryter kuldebroen mellom panelenes
for- og bakside.

Optimal tetning
Side-, topp-, bunn- og sektions tetningene sikrer minimalt med trekk
gjennom porten og minsker derved
energiforbruket.

Optimal tetning
Side-, topp-, bunn- og sektions
tetningene sikrer minimalt med trekk
gjennom porten og minsker derved
energiforbruket.

9000F

9000G

9000M
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Skjulte seksjons skjøter
Port bladets seksjons skjøter er skjult i
port bladets design, noe som gir en flott
og harmonisk overflate.

Skjult aluminiumsramme
Energy seksjonenes aluminiums profiler er skjult i portbladets design, noe
som gir et enkelt og stilrent utseende.

Skjulte seksjons skjøter
Port bladets seksjons skjøter er skjult i
port bladets design, noe som gir en flott
og harmonisk overflate.

Valgfrie standard fyllinger
Med et stort utvalg av standardfyllinger
kan stort sett ethvert ønske om utseende og funksjonalitet imøtekommes.

3-lags glassfyllinger
De spesialfremstilte 3-lags glassfyllingene med ripefast standardacryl
både ute- og innvendig og et ekstra lag
standardacryl i midten, skaper optimal
isolering for en ruteseksjon.

Optimalt lysinnfall
De spesielle aluprofil-seksjonene uten
loddrette sprosser skaper portens lette
utseende og gir et flott lysinnfall.

Slitesterk og værbestandig overflate
Portens materialer og konstruktion sikrer at vær og vind ikke setter uønskede
spor på porten.

Værbestandig overflate
Den eloxerede overflaten kan motstå
påvirkninger fra vær og vind uten og
miste sin flotte overflate.

Slitesterk og
værbestandig overflate
Portens materialer og konstruktion sikrer at
vær og vind ikke setter uønskede spor på
porten.

Effektiv isolering
Den høye isoleringsevnen oppnås
pga. isolerende PU-skum samt de
innebygde isolatorlistene som effektivt
bryter kuldebroen mellom panelenes
for- og bakside.

Individuell seksjonshøyde
Høyden på de spesielle Panorama
ruteseksjonene kan leveres etter individuelle mål så de passer til bygningens
linjeføring.

Optimal isolering
Kombinasjonen av de oppskummede
seksjonene, de høyisolerende 3-lags
ruteseksjoner og det spesial konstruerte profilsystemet med integrerte
avstivninger, sikrer den beste isolering
for en vindusport.

Optimal tetning
Side-, topp-, bunn- og sektions
tetningene sikrer minimalt med trekk
gjennom porten og minsker derved
energiforbruket.

Optimal tetning
Side-, topp-, bunn- og sektions
tetningene sikrer minimalt med trekk
gjennom porten og minsker derved
energiforbruket.

Optimal tetning
Side-, topp-, bunn- og sektions
tetningene sikrer minimalt med trekk
gjennom porten og minsker derved
energiforbruket.

9000 Energy

9000 Panorama
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9000F

9000G

9000M

9000 Energy

9000 Panorama

- ikke mulig

Model

• standard

Størrelse 1

Bredde i mm (min. - max.)

1500 - 10000

1600 - 7000

1600 -10000

1600 - 5000

1600 - 5000

Høyde i mm (min. - max.)

1500 - 6175

1500 - 5000

1500 - 6175

1500 - 6175

1500 - 5000

•

•

•

•

•

Materiale (portblad)

option

Aluminium

-

Stål
Sekjonsstørrelser

-

Højde i mm

675

400-675

675/400-675

675

400-500

Tykkelse i mm

44

44

44

44

44

3

2

3

3

26

Vindmotstandsevne I henhold til EN 13 241-1/EN 12 424 (klasse)

2

Isoleringsevne (Alu) I henhold til EN 13 241-1/EN 12 428 (U = W/m²K)

1,342

Isoleringsevne (Stål) I henhold til EN 13 241-1/EN 12 428 (U = W/m²K)

3

4

5

1,02

3,573
-

1,44

1,16

3,576
-

Vandtetthet

I henhold til EN 13 241-1/EN 12 425 (klasse)

32

33

34

35

36

Lufttetthet

I henhold til EN 13 241-1/EN 12 426 (klasse)

3

3

3

3

36

Tetninger

Sidetetninger

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

-

• (90F)

• (90F)

-

2

Topptetning
Seksjonstetninger
Bunntetning
Avbrutt kuldebro mellom panelenes for- og bakside
Gangdør
Farger/overflater

7

1,445

8

3

9

4

5

-

Gangdør (max. portbredde 6000 mm)
-

(90F)

-

•

• (90M)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

Prelakkerte standardfarger
Eloxeret aluminium
Alle RAL-farger

Sikkerhetsutstyr

1,724

Fingerklemsikring mellem paneler

(90F)
-

-

•

(90F)

Wirebrudssikring
Fjederbrudssikring (kan undlades i tilfælde af NGM akselmotor)
Klembeskyttelsesskiver ved portruller
Sikkerhedsfotoceller ved el-betjente porte (i påkrævede tilfælde)
Ruder/fyldninger

Termoruder i indbrudshæmmende fastramme med 4 fyldningstyper
Diverse standardfyldninger i aluprofil sektion

-

-

1) Max størrelser er vejledende - evt. begrænsninger fastsættes for hvert enkelt projekt		

2) Værdier for aluport på 4 x 4 meter uden ruder og gangdør				

3) Værdier for aluport på 4 x 4 meter med dobbelte acryl-fyldninger

4) Værdier for aluport på 4 x 4 meter med 1 90M rudesektion med dobbelte acryl-fyldninger

5) Værdier for aluport på 4 x 4 meter med 1 90E rudesektion				

6) Værdier for aluport på 4 x 4 meter med dobbelte acryl-fyldninger

7) Værdier for stålport på 4 x 4 meter uden ruder og gangdør				

8) Værdier for stålport på 4 x 4 meter med 1 90M rudesektion med dobbelte acryl-fyldninger

9) Værdier for stålport på 4 x 4 meter med 1 90E rudesektion
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01

ED520A Styringsboks
Kombinert styrings- og betjeningsenhet. Med styringsboksen kan du enkelt og sikkert betjene din NASSAU 9000 leddheisport.

02

Separat trykknappboks
Etter ønske leveres ED520 styringsboksen med separat
trykknappboks. Slik at porten kan betjenes uten fra. Trykknappboksen leveres også med integrert lås, så porten
kun kan åpnes med nøkkel.

03

NASSAU gear motor (NGM)
Motoren leveres med elektronisk endestopp, kraftovervåkning og en min. ytelse på 75Nm. Hvis strømmen skulle svikte er motoren utstyrt med kjedetrekk, så den kan betjenes
manuelt. For tekniske spesifikasjoner vedrørende motor og
el-betjening se NASSAU’s porthåndbok.

04

Fjernbetjening og radioutstyr
NASSAU’s fjernbetjeningsprogram dekker alle behov, vi leverer 1, 4- eller 8-kanals fjernbetjeninger og multibetjening
opp til 999 porter.

05

Trådløst kodetastatur
Tastaturet kommuniserer trådløst med styringsboksen, slik
at kabelføring unngås. Kodefunktionen gjør at flere personer kan ha adgang, uten besvær med nøkkler eller lignende.

06

Radar
Multijusterbar radar, som automatisk aktiver portåpningsmekanismen, ved en bevegelse foran porten.

07

Kjøretøyssensor
3-dimensional måling av kjøretøyets tilstedeværelse i det
magnetiske feltet gir impuls til portåpning. Leveres også
med 2 sensorer for både utendørs og innendørs automatisk
portåpning.

08

Trekkontakt
For hurtig og hyppig åpning av port er en trekkontakt det
praktiske valg og med portens tids innstilte automatiske lukking sikrer man minst mulig varme/kulde utslipp.

Trekkontakt

Radar +
signallamper
Trådløst kodetastatur

Kjøretøysensor

Trykknappsboks
Fjernbetjening
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01

Fingerklemsikring mellom seksjoner
De konvekse og konkave seksjonsskjøtene passer
perfekt sammen og umuliggjør klemning av fingre
eller gjenstander mellom seksjonene.

02

Innvendig wireføring
Portens løftewire føres inne i lukkede kjøre-/vinkelskinner, noe som minimerer muligheten for kontakt
mellom wire og personer eller gjenstander.

03

Klemsikring ved porttrinser
Som en option kan porten leveres med klemsikringsskiver foran portens trinser i kjøreskinnen,
slik at risikoen for skade ved fastklemning av fingre
mellom porttrinsene og kjøreskinnene minimeres.

04
05
06

Sikkerhetsfotoceller på elbetjente porter
På elbetjente porter monteres, i påkrevde tilfeller,
sikkerhets fotoceller som automatisk stopper porten, såfremt der er bevegelse eller andre hindringer
i portåpningen under lukking.
Bunnkantssikring på elbetjente porter
Bunnkantssikringen stopper automatisk porten, såfremt porten kommer i berøring med personer eller
gjenstander under lukkning.
Fjørbruddsikring
Ved montasje av fjørbruddssikring sikres det at
porten ikke styrter ned, hvis portens torosjonsfjører
ryker.

07

Wirebruddssikring
Ved og montere wirebruddssikring sikres det at porten ikke styrter ned, hvis portens løftewirer ryker.

08

Torsions Fjører
Portens fjørløsning beregnes individuelt til den enkelte port. Kvalitet og presisjon i fremstillingen av
torsionsfjører sikrer lett og problemfri portdrift.

09

Justerbare kjøreskinner
Portens kjøreskinner er justerbare i forhold til vinkelskinnen, hvilket sikrer optimal portdrift, tetthet og
lang levetid.

10

Justerbare hengsler og beslag
Porten er forsynt med justerbare hengsler og beslag, så vi kan montere optimalt mot bygningen. Det
gjør porten fullkommen tett, så det ikke trekker innendørs når porten er lukket.

11

Innebyggde forstærkninger
Forstærkninger i portbladets seksjoner garanterer
holdbarhet for sprosse- og sidehengslernes samt
forsterkningsprofilernes montasje på portbladet.

12

Spesialfremstilte porttrinser
Porttrinsene er spesialfremstilte i materialer, som
garanterer lang levetid og friktionsfri kjøring.

13

Justerbar løftewire
Portens løftewire kan lett justeres i forbindelse med
service. Slik at det sikres at løftewiren er stram, noe
som er en forutsetning for optimal port bruk.

14

Individuel skinneføring
For at få full utnyttelse av tak høyden, føres skinnene så tett mot taket som mulig, hvilket samtidig
gir den mest stabile port monteringen og drift. Skinneføringen tilpasses alltid de aktuelle forhold.

Sikkerhet
NASSAU 9000 porten er blant de sikreste portløsninger på markedet, da alle bevegelige deler er utstyrt med godt gjennomtenkte sikkerhetsforanstaltninger. Med en elbetjent Nassau 9000 port tas det
hensyn til sikkerheten med f.eks. bunnkantssikring
samt sikkerhetsfotoceller i påkrevde tilfeller.
Teknik
En NASSAU 9000 leddheisport er resultatet av
mange års utvikling og optimering av alle portens
funktioner. En lang rekke av portens hengsler og beslag er gjort justerbare for og sikre best mulig tilpassning og tetthet for den enkelte port. Vi anbefaler
alltid at porten monteres av våre erfarne portmontører, for og sikre presis og optimal tilpassning av den
enkelte port.
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HELHET I FASADEN
Fast side- og overfelt
Skap en dynamisk helhet i fasaden med dører og faste side
eller overfelter i samme overflate og lakkering som NASSAU porten. Ved og Kombinere porten med side og overfelter, fremstilt etter din spesifikke bestilling, har du frie hender
med hensyn til form og farge. Når det er mulig anbefales det
og plassere en eventuell dør ved siden av porten, frem for
integrere den selve portbladet. NASSAU tilbyr derfor dører
fremstilt etter ønske så de funksjonelt, estetisk og sikkerhetsmessig passer perfekt til bygningen og porten.

Separate fasade dører
Utover dører integrert i porten, tilbyr NASSAU også to typer
separate fasade dører, som fremstilles med best mulig linjeføring i forhold til porten, for dermed å skape en harmonisk
helhetsløsning i fasaden mellom bygning, port og dør.

Ønsker man optimal isoleringsevne for sin dør, kan man
med en NASSAU Termodør nå u-verdier helt ned til 1,0 W/
m2K, alt etter valg av fyllingstype. De spesial fremstilte aluminiums profilene med termisk brutte kuldebroer, minimerer
kuldegjennomgangen og senker dermed energiforbruket.

Den nye NASSAU Aludørene kombinerer et aluminiums
dørprofilsystem av høyeste kvalitet med NASSAU’s oppskummede seksjoner, glass og alufyllinger, eller en kombinasjonen av disse og resultatet er en lett men robust dør,
velegnet til profesjonelt bruk.

Eksempler
9000G porte med sidefelter og dør med overfelt

9000M port med dør i sidefelt

9000F port med separat Aludør
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STANDARDFARVER

Utover NASSAU’s standardfarger kan portene leveres i blank alu
eller i en valgfri farge innefor RAL fargeskalaen.

RAL 3000 / ND 320

RAL 5010 / ND 528

RAL 6005 / ND 637

RAL 7016 / ND 701

RAL 8017 / ND 845

RAL 9002 / ND 953

RAL 9005 / ND 905

RAL 9006 / ND 100

RAL 9007 / ND 907

RAL 9010 / ND 955

* De viste farver kan af tryktekniske grunde afvige fra det endelige produkt.
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SERVICE
Løpende vedlikehold og service på dine porter, dører
og øvrige industrielle løsninger betaler seg. Det er ikke
til at unngå at portene blir slitt i den daglige bruk, men
løpende service og vedlikehold forlenger levetiden på
produktene og du sparer penger til nye investeringer.
Kvalitet i alle ledd
Hos NASSAU skaper vi kvalitet i alle ledd. Ikke bare våre
produkter, men også rådgivning, produksjon, montasje og
ikke mindst service er i toppklasse. Det gir trygghed og sikrer konkurranse dyktige priser.

Vi har alltid en service teknikker i nærheten
NASSAU yter profesjonell service døgnet rundt. Våre service teknikere rykker ut på kort varsel. Dette gir sikkerhet i
hverdagen.
Service av alle port løsninger
NASSAU tilbyr service utover leddheis porter, vi yter også
service på hurtigporter, brannporter og logistikk løsninger.
NASSAU’s service teknikere er opplært og trente på alle fabrikanters port produkter.

UTSKIFTNING
UT
SK
I

S

FOREBYGGENDE SERVICE
FOREBYG

SERVI GEN
CE DE

Når vi utfører service gjennomgår vi dine løsninger og
kommer med forslag til endringer og oppgraderinger slik at
ditt produkt er tidsmessig riktig og utfyller dine behov samt
gjeldende lovkrav for sikkerhet og ernergi.

G
O
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GE IN
E N D RIN E R

OPGRADERINGER

Hos NASSAU er kunden i sentrum, våre erfarne teknikere og
konsulenter rådgir og veileder så du som kunde får den beste
løsningen for deg og din virksomhet.
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OPPGRAD

ENDRINGER OG

• Service direkte fra produsenten
• Special utdannede serviceteknikere
• Individuelle service løsninger
• Reparasjon av alle typer industri porter
• Originale reserveler til faste priser
• Etc.

RÅDGIVNING OG INSTALASJON

NGJON

Utskiftning, i forbindelse med den løpende serviceringen
tenker vi naturligvis også på din økonomi. På et tidspunkt
blir det fordelaktig for deg å skifte til nye tilsvarende
løsninger. Våre konsulenter er parate med kompetent
beiledning så vi sammen finner en økonomisk, fordelsaktig, energiriktig og driftsikker løsning for deg og din
virksomhet.

Fordele med en service avtale hos NASSAU

ER
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R E P D HJELPO NER
ER ASJ

Løpende vedlikehold forlenger dine produkters levetid,
inngår du en service avtale hos NASSAU reduseres dine
vedlikeholdsutgifter.

NØDHJELP OG REPARATIONER
Når uhellet først er ute kan vi med vår 24 timer vaktordning hjelpe
i løpet av kort tid slik at driften opprettholdes, det gir trygghet
i hverdagen. Vi skreddersyr en service avtale som passer din
syklus på porten slik at driften sikres på best mulig måte.
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Hos NASSAU utvikler, produserer og vedlikeholder vi industrielle leddheiseporter. Vi setter
ikke navnet vårt på hva som helst. Vi strever
konstant etter bedre design, betjening og arbeidsmiljø.
Portene produserer vi i høy teknisk kvalitet
uten og inngå kompromis. Den holdningen
har gitt oss en posisjon som en av Europas
ledende port produsenter gjennom mer enn
40 år.
For deg som kunde er fordelen at du kjøper
direkte av oss som produsent slik at du sikkrer
en funksjonel kvalitet samt oppfølging i årene
som kommer.
Velkommen til NASSAU Door.
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