Kampagnetilbud på
automatik
Vi hos Nordjysk port teknik, tager klimaet alvorligt. Vintervejret er ikke
slut og kommer igen til næste år, og det betyder øgede udfordringer på
lageret. Hyppigt tilgåede læsseporte og ramper øger ikke kun
energiforbruget og udgifterne, men et koldere lager er også langt mindre
behageligt for medarbejderne. Selvom det ikke er muligt at lukke portene
i flere måneder ad gangen, er der måder at holde forbrugsregninger lave.
Tjek vores energi tips til lageret eller værkstedet mm.
•

•

•

Start med portene, vi ved af erfaring at rigtige mange bygninger
er rimelige energi optimeret, men mange glemmer porte og
døre.
Åbn kun porte, når du har brug for det, og overvej at installere en
hurtigere automatik. Portene vil derfor være åbne kortere tid,
adgangen.
Sikre dig at de lukker optimalt, og alle tætninger er intakte. I det
hele taget skal alle være optimeret, i forhold til de klimakrav vi
stiller i dag. Gamle porte, kan have en konstruktion, som ikke er
optimeret mht. varme tab.

Hvis der er kolde lagre der stæder op mod kolde lagre hvor der er meget trafik, kan vi anbefale vores
økonomiske hurtigporte. Dette er ideelt til varehuse med stor trafik, der har brug for at minimere
den tid, portene tilbringer åbne og lukket. Vi kan yde professionelt råd og vejledning, så du får den
bedste opgradering.

Tilbuddet gælder indtil d. 15/5 2022 på porte optil 4x4 m.
Med denne 2 speed motor, vil porten opnå dobbelt hastighed end en almindelig automatik

PAKKETILBUD 1

PAKKETILBUD 2

Indeholder komplet automatik uden fotoceller
Leveret og monteret

Indeholder komplet automatik med fotoceller.
Leveret og monteret

kr. 11.500,00 ekskl. moms

kr. 13.500,00 ekskl. moms
Mulighed for tilkøb af 2 stk. fjernbetjeninger til
denne pakke.
Pris kr. 750,00 ekskl. moms
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