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Entrégrindar och räcksystem 

Passerstyrning som passar i alla typer av butiker. Centro-automatporten kombinerar säkerhet med att obehindrat 
kunna röra sig i butiken. Portsystemet tar så lite golvutrymme som möjligt och förebygger butiksstölder. Inköpen 
hamnar inte i fel händer under porten eller mellan avgränsningar. 

 

 

Fullständig förenlighet 
Centro-modellerna består av höga och låga portar samt 
portar av singel- och twinmodeller. Portarna anpassas 
smidigt till butikens varierande behov och växande 
kapacitet. Larmsystem som installeras som 
tilläggsutrustning kompletterar en välfungerande helhet. 
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Centro port 

Centro-porten öppnas automatiskt, antingen med fotocell eller med radar. I felsituationer stannar porten 
och återgår automatiskt till standardpositionen. Det pilformade plexiglaset förhindrar att inköp kan föras i 
fel riktning under porten. 

 

Entrégrindarna och 
räcksystemen finns både som 
förkromade och lackade i RAL-
nyanser. 
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Räcken 

Checkmarks räcksystem är ett behändigt sätt att ordna önskad passerstyrning i butiken. Systemet består 
av förkromade och/eller lackade stolpar och horisontalrör som dimensioneras och levereras enligt kundens 
utrymmen och behov. 

Mellanväggar av glas och metall 
Räcksystemet kompletteras med höga stolpar emellan, där både glas- och metallskivor kan användas. 
Lämpar sig utmärkt för avgränsning av utrymmen: ”shop in shop” och passerstyrning. 

 

Mellanväggarna av glas är tillverkade av 
laminerat glas. Standardhöjderna är 
1 080, 1 200, 1 850, 1 970, 2 200 och 
2 400 mm. Glasväggen kan kombineras 
med väggar av plåt- och/eller hålplåt. 

 
 
 
 
Mellanväggarna av metall lackeras 
med RAL-färger. 
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