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MainGate Industridörrar AB är  
sedan års skiftet agent för Dynaco 
Door, Europas näst största rullports 
producent. 
 
Dynaco är en Belgisk 
producent med enbart 
snabbrullportar på  
programmet. MainGate 
har sökt efter en stark 
leverantör som kan  
erbjuda en billig port 
med små byggmått för 
inomhusbruk. 
Dynaco´s sortiment är 
en fullträff. 
  
” Vi kan nu erbjuda våra kunder en port med    
   marknadens minsta byggmått, tillsammans  
   med teknologi för 2000-talet. ”  
 
Att den dessutom ligger på en prisnivå som 
inte ens vi riktigt känner igen gör inte 
presentationen sämre. Inomhusporten heter D-
311 och kan fås i max.mått 3500 x 3500 mm. 
 
För större öppningar och utomhusmiljö finns 
ett komplett program ända upp till 12 meter i 
bredd och 5,5 meter i höjd. 

HELT NY SNABBRULLPORT 
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Sänd mig info på:   Företag: ____________________________________ 
 Rullport  Inomhus  Namn:  ____________________________________ 
 Rullport  Utomhus  Adress: ____________________________________ 
 Rullport  Security    ____________________________________ 
 Pendeldörrar     ____________________________________ 
 PVC Ridåer   Tel:  ____________________________________ 
 Skjutdörrar   E-mail: ____________________________________ 

65 mm, bygger porten i sida ! 

Nyhetsbrev 

Mindre byggmått... Lägre pris... 
Påkörningsbar... Mjuk botten... 
Frekvens styrd... Spolbar... 
En perfekt port till butik o lager. 
 
MainGate har tidigare arbetat med en rullport 
som i sig är utmärkt, men med svagheten som 
hos de flesta rullportar, att den bygger mycket 
och stjäl av den fria passagen. 
 
” D-311 revolutionerar i sin montagevänlighet  
   och platsbesparing. Det trånga lagret har nu  
   äntligen plats för en kontaktfri passage i form  
   av en rullport. ” 
 
” Ytterliggare en nyhet för butiksfolket, är att  
   D-311 kan utföras med security option.  
   Det innebär att porten öppnas med kodlås,  
   och när den stängt kan den larma ifall  
   någon försöker ta sig ut på lagret olovligt. ”  
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