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LEDANDE LEVERANTÖR AV PASSIVT BRANDSKYDDS OCH SÄKERHETS PRODUKTER!

Peneder är ett familje Företag med över 125 års erfarenhet inom bygg och produktion av bygg material inom passivt
brandskydd och säkerhetsprodukter.

En av Österrikes ledande företag inom brandskydd med oslagbar kvalité och design för olika applikationsområde och 
projekt.

FireProtect by SDT Group International är stolt att vara distributör och samarbetspartner för Peneder i Sverige. Alla våra 
produkter uppfyller alla krav och regler enligt BBR och Euroepiska unionen standard byrån

Brand & rök certifikat enligt EN 1634-1 och EN1634-3

Öppning och stängning cirkel enligt EN 1191 eller 12605



FÖRDELAR MED PENEDER BRANDSKYDD 
PRODUKTER

KÄNN DIG TRYGG!

 Från en blads ståldörr till näst intill osynlig brandskydds ramar

 Möjlighet att installerar utrymningsdörr i panelen

 Optimal förmåga att smälta in i arkitektur och krav för byggande

 Gott om utrymme för dina idéer i planering och genomförande

 Garanterad livslängd och säkerhet på din brandskydd 

 Bäst design och kvalité på marknaden



SLAGDÖRRAR I OLIKA STORLEK, DESIGN OCH 
BRANDKLASS

NOGGRAN VALDA MÅNGFALD!

 Bredd 1 blads slagdörr upp till 1 500 mm

 Bredd 2 blads slagdörr upp till 3 000 mm

 Höjd upp till 3 700 mm

 Area upp till 13,98 m2

 Inglasning upp till 1,6 m2 / blad

 Obegränsad dimensioner

 3D justerbar underhållsfria gångjärn



BRANDKLASSADE SVÄNG GRINDAR I FLERA 
DESIGN OCH STORLEK

UNIK STORLEK OCH STABILITET!

 Bredd upp till 5 600 mm

 Höjd upp till 6 100 mm

 Grind area upp till 28,8 m2

 Det största brandbeständigt sväng grind

 Särskilt stabilt konstruktion och speciellt tillverkad gångjärn

 Moduler konstruktion tillåter montering och installation på mycket trånga utrymme

 Möjlighet att beställa utan brandskyddsklass 



SKJUTGRIND TILLVERAKT I STÅL

DOLD BRANDSKYDD!

 Bredd upp till 16 000 mm

 Höjd upp till 7 500 mm

 Grindyta upp till 64,75 m2

 Tillgänglig teleskopsfunktion och inga trösklar i öppningar

 Finns även utan brandskyddsklass som tillval

 Tillgänglig utan inlopps profil



HÖGHASTIGHET TELESKOP GRINDAR 

HÖGHASTIGHET OCH BRANDSKYDD I EN GRIND!

 Bredd upp till 5 600 mm

 Höjd upp till 4 200 mm

 Grindyta upp till 16,27 m2

 Godkänd för motorer från alla stora tillverkare

 Höghastighet och brandskydd i ett

 Tillgänglig i rostfri stålversion



PORTAR FÖR KOMMERSIELL OCH PRIVAT 
BRUK

METACON TAKSKJUTPORTAR I OLIKA MODELLER OCH DESIGN!

 Olika låssystem och fjärrstyrning möjligheter

 Alla våra takskjutsportar är CE märkta och certifierad



INDUSTRIELL SNABBRULLPORTAR 

ITALIENSKA OCM SNABBRULLPORT!

Snabbrullport med kedja system-intern pass med vind motstånd class 1. Den självreperande snabbrullport 
använder 230 V enkelfas 50Hz. Möjligheten att mått beställa med massor av olika val och tillbehör, Svensk 
standard SS 426 01 01, CE certifierad.

 Kontroll panel T600-GP

 Enkoder och inverter integrerad i motorn

 Elektriskt system med brandsäker kablar CEI20-22 II

 Safety light curtain med criss-cross infraröd ljus



TILLVAL EXTRA TILLBEHÖR

FIREPROTECT!

Det finns möjlighet att välja extra tillbehör till dina brandgardiner och brandjalusi.

 Pulverlackering huvudkonsol – sidoguider, Detaljerade ritningar

 Rök – och temperatur detektor

 Varningsljus och sirener

 Nödstopp och rörelse sensor med ljusslinga



SERVICE OCH UNDERHÅLL

FIREPROTECT!

För att upprätthålla och säkerställa problemfri funktion måste man se till att göra service och underhåll på 
installerade produkter enligt anvisningar.

 All brandsäkerhets utrustning skall hållas i god kondition

 Regelbundet planerat förebyggande underhåll säkerställer att eventuella fel upptäcks innan en kritisk 
situation uppstår

 Underlåtenhet att uppfyller kraven som lagen kräver eller notis från den verkställande myndigheten är 
ett brott och kan leda till åtal

 Kostnadseffektiv!



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

FIREPROTECT!

För ytterligare information och Offert förfrågan kontakta gärna oss.

SDT Group International AB

Baldergatan 2A, 3tr

SE-411 02 Göteborg

Tel. +46 (0) 31 874 100

Mobil. +46 (0) 735 230 578

Email. info@sdtgroup.se

Hemsida. www.sdtgroup.se

www.fire-protect.se 
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