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magnetisk dörrhållare
– praktisk, robust och tålig
Magnetisk dörrhållare håller dörren på plats vid kraftiga 
vindar eller om du parkerar i en backe - med andra ord 
en praktisk hjälpreda för säker hantering vid lastning.
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Fördelen med den magnetiska dörrhållaren i jämförelse med den traditionella är att den monteras 
snabbt direkt på låsstängerna. Eftersom det inte krävs några ingrepp i dörrpanelen, reduceras 
risken för att skada den. Dessutom behöver man inte vidröra den magnetiska dörrhållaren vid 
öppning och stängning av dörren. Man hanterar enbart dörren, vilket minskar risken för nedsmut-
sade händer. 

P g a  sin kraftiga magnetiska verkan är denna produkt endast avsedd för montering på stela 
dörrar, av kyldörrstyp. Produkten är inte lämpad för användning på lätta dörrar, exempelvis dörrar 
i aluminium.
 

Specifikation:
• Robust och kraftfull magnet: 500N 
 antikorrosionsbehandlad
• Gummihus
• Platta överdragen med rostfritt stål 
Produkten genomgår nogranna tester under  
krävande förhållanden, vilket garanterar hög kvalitet.
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Pommier magnetisk dörrhållare

Artikelnr. Diameter Vikt Dragkraft Material

72131011440   Ø 22 0,500 kg 500 N gummi, rostfritt stål

72131011441 Ø 27 0,677 kg 500 N gummi, rostfritt stål

ROBUST OCH TÅLIG 
Den magnetiska dörrhållaren består 
av ett gummihus, en antikorrosions-
behandlad magnet och en platta 
överdragen med rostfritt stål, allt för 
att garantera lång hållbarhet.

Magnetisk dörrhållare, Ø 22
Magnetisk dörrhållare, Ø 27

ENKEL MONTERING
Den magnetiska dörrhållaren 
monteras direkt på låsstängerna 
och kräver inga ytterligare ingrepp 
i dörrpanelen. Snabbt och enkelt.

EFTERMONTERING
Den magnetiska dörrhållaren kan 
monteras i efterhand på äldre 
fordon och kan anpassas till alla 
typer av dörrar upp till 2,5 m höjd.

modeller


