


VI ER LEVERANDØREN AV FLEKSIBLE GLASSLØSNINGER 

GLASSKLART 
ErgoSafe AB er en fremadstormende bedrift som utvikler, produserer og selger fleksible produkter av glass og aluminium. El-drevne  

skyvelukeer, ClickitUp® Glassrekkverk og vertikale skyvepartier inngår alle i vårt produktsortiment. Virksomheten ble stiftet i 1996 og har 

mer enn 25 års erfaring av å sette glass i bevegelse for å skape merverdi for kunden. Gjennom samarbeidet vi kontinuerlig gjør sammen med 

våre kunder og leverandører skaper vi ny kunnskap og innovasjonskraft som vi aktivt bearbeider for å skape bedre produkter og prosesser.  

Det er glassklart for oss at vi alltid skal ha sluttbrukeren i fokus!

SVENSK OG HOLDBART 
Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad der all vår produksjon og utvikling skjer. Dette garanterer at du får produkter av høyeste 

kvalitet som er produsert av vårt eget godt utdannede personale. Vi arbeider i moderne utstyrte lokaler og med et arbeidsmiljø av høyeste 

klasse. Her produserer vi holdbare produkter i fullt resirkulerbart materiale der vi tar hensyn til våre naturressurser. Vi tar ansvar for miljøet og 

menneskene.

KVALITET OG SIKKERHET 
Som en fremadstormende bedrift er kvalitet og sikkerhet stadig i fokus hos oss. De fleste kundene våre stiller høye krav til oss som leverandør. 

Krav som vi anser som en selvfølge å forholde oss til og leve opp til. For å klare dette, kreves tester og verifiseringer av produktene. Hvilke lov-

krav og tester som kreves, beror på hvilke produkter som selges og hvor produktene monteres. Alle våre elektriske  skyvelukeer er CE-merket 

i henhold til maskindirektivet. Vi gjennomfører produkt- og livssyklustester med eget testutstyr. Ved tredjepartsverifiseringer samarbeider vi 

med akkrediterte testinstitutter som f.eks. RISE.

For mer informasjon om oss og våre produkter, velkommen til ergosafe.se





DET ER STANDARD FOR OSS Å JOBBE MED SPESIALPRODUKTER. 

Vi produserer og leverer elektriske  skyvelukeer til resepsjoner, myndigheter, kommuner og restauranter i Sverige, Danmark, Norge og Finland. 

I løpet av årene har en mengde forskjellige kundetilpassede løsninger vokst frem og vi har i dag en produktportefølje som inkluderer sju mo-

deller av elektriske  skyvelukeer, der hver modell er kundetilpasset. Vi tar utgangspunkt i H80, H80RG, H100, V80, V80RG og V100. Den første 

bokstaven i modellbetegnelsen står for om døren jobber horisontalt (H) eller vertikalt (V) når den åpnes. Vår sjuende modell er DT-døren som 

er utviklet spesielt for å fungere for alle bilbårne kunder.

Hvis du vil forbedre arbeidsmiljøet for personalet, er vi riktig bedrift å prate med. Våre skyveluker hjelper daglig tusenvis av mennesker til å få 

et enklere og tryggere arbeidsmiljø. En elektrisk dreven skyveluke reduserer risikoene for slitasjeskader i rygg og skuldre.  Vi har mer enn 25 års 

erfaring fra å finne riktig type skyveluke for hver unike arbeidsplass. Det spiller ingen rolle om det handler om å effektivisere arbeidsmoment, 

beskytte personale og produkter eller skape et bedre arbeidsklima. Vi forstår oss på skyveluker. 

Siden starten i 1996 har lukene våre gitt oss evnen til å jobbe sammen med de absolutt største aktørene for å utvikle det perfekt tilpassede 

produktet for nettopp deres virksomhet.  Vi jobber regelmessig sammen med arkitekter og bestillere for å gjøre resepsjonsmiljøet i den 

offentlige sektoren så sikker og bra som mulig. Vi jobber tett sammen med våre underleverandører, noe som gir oss muligheten til å skape 

installasjoner på stedet. Vi utstyrer samtlige av de store hurtigmatkjedene med den optimale drive-thru-luken for at de skal kunne servere 

alle sine bilistgjester på en rask og sikker måte. Vi leverte den første elektrisk drevne skyveluken i Sverige til McDonalds-restauranten Kungens 

Kurve og i dag leverer vi samtlige av deres luker for det skandinaviske markedet. Selvsagt kan våre skyveluker fås også i manuell utførelse.  Alle 

våre elektriske  skyvelukeer er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Les mer om våre ulike skyveluker på ergosafe.se





Elektrisk skyveluke  H80 

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert. Spesialglass opptil 8 mm.

Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i topprofilen. Luken er utført i vårt profilsys-
tem H80, beregnet på innvendig bruk.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging 
av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med inn-
bremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering 
og nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk  skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med  
skyvelukeer.



 

 



Elektrisk skyveluke  H80RG 

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert.

Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i topprofilen. Luken er utført i vårt profilsys-
tem H80RG, beregnet på innvendig bruk.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging 
av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbrem-
sing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering 
og nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk  skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med  skyve-
lukeer.





Elektrisk skyveluke H100 

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.

Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i topprofilen. Døren er utført i vårt profilsystem  H100, beregnet 
på innvendig bruk. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal døren beskyttes med baldakin eller takover-
bygg for å unngå inntrengning av vann.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av 
døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing 
ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og 
nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk  skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med  
skyvelukeer.





Elektrisk skyveluke H100DT

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.

Horisontal  skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i topprofilen. Døren er utført i vårt profilsystem H100, beregnet 
på innvendig bruk. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal døren beskyttes med  baldakin eller takover-
bygg for å unngå inntrengning av vann.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av 
døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing 
ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og 
nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk lås, samt elektrisk oppvarmet bunnplate og gar-
dinvifte med tilhørende kontroll. Faste glasspartier kan leveres sammen med  skyvelukeer.



 

 

 

 

 



Elektrisk skyveluke V80 

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert. Spesialglass opptil 8 mm.

Vertikal skyveluke, med motvekt. Døren styres av kulelagerhjul i sideprofil. Døren er utført i vårt profilsystem V80, 
beregnet på innvendig bruk.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging 
av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbrem-
sing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering 
og nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk  skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med  
skyvelukeer.





Elektrisk skyveluke V80RG 

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert.

Vertikal skyveluke, med motvekt. Døren styres av kulelagerhjul i sideprofil. Døren er utført i vårt profilsystem V80RG, 
beregnet på innvendig bruk.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging av 
døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing 
ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering 
og nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk  skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med  skyve-
lukeer.



 



Elektrisk skyveluke V100 

Materiale

Glass

Konstruksjon

Standardfunksjoner

Elektrisk skyveluke

Overflatebehandling

Sikkerhet

Manuell skyveluke

Tilvalg 

Strengpresset aluminiumsprofil.

Som standard 6 mm lamellglass, personsikkert. Spesialglass opptil 8 mm.

Vertikal skyveluke, med motvekt. Døren styres av kulelagerhjul i sideprofi l. Luken utføres i vårt profi lsystem V100. Ved plassering i klimagrense 
der det fi nnes risiko for slagregn, skal luken beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå inntrengning av vann.

Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollelektronikk og programvare. Åpning/stenging 
av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.  

Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbrem-
sing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.  

Drivenhet utgår ved manuell  skyveluke. Manuell  skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering 
og nøkkellås.

Elektrisk  skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.

Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakkeres eller anodiseres i andre farger.

Som tilvalg kan Elektrisk  skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med  
skyvelukeer.
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ClickitUp® GlassrekkverkElektrisk Skyveluke Vertikale Skyvepartier


