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RT produktdata 
RT CAD/BIM 

produktdata 
maj 2018 
ersätter RT X72/426-38750 

RT 38945 
323  Hus 2000 
426 Hus 90 
X72 SfB 
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Rullari-produkter 
• rulldörrrar och lamellrullgardiner 
• saxgrindar och rulldörrar för möbler 
• industrirulldörrar 
Kokema Oy 

Kokema Oy har 40 års erfarenhet av 
tillverkning av högklassiga rulldörrar och 
lamellrulldörrar i aluminium samt skyddsgaller. 
I Rullari-produktfamiljen ingår också 
saxgrindar i stål och rulldörrar i aluminium för 
möbler. Rullari-produkterna tillverkas både 
som eldrivna och manuellt drivna. Produkterna 
kan utrustas med olika mekaniska låsningar 
samt med automatik. 
Kokema Oy tillhandahåller planerings- och 
monteringstjänster också som nyckelfärdiga. 
Rullari-produkterna har tillverkats i enlighet 
med byggproduktdirektivet EN 13241 och de 
är således också CE-märkta. 
Rullari-inbrottsskydden är tillverkade enligt 
inbrottsskyddstandarden EN 1627 och de är 
testade av VTT Expert Services Oy, 
godkända och klassificerade av Finanssialan 
Keskusliitto. Den ständiga 
produktutvecklingen, kvalitetsövervakningen 
och de flexibla leveranserna garanterar 
Rullari-produkternas lämplighet för objekt, i 
vilka man kräver också funktionalitet i bl.a. 
specialförhållanden utöver högklassigheten. 

LÄTT SKYDD 
ME 30 U, ME 30 R, CD 200 
Användningsområden är t.ex.: 
• serveringslinjer 
• rullskåp 
• bl.a. objekt som kräver lätt skydd 

INBROTTSSKYDD 
CD 600 R, CD 600 U, CD 600 S, CD 50,  
1.460, 1.100D, saxgrind 
Produkterna ger ett mycket gott inbrottsskydd 
för objekt som inte kräver 
inbrottsskyddsklassificering. Exempelvis 
• skyltfönster 
• dörrar till affärslokaler 
• portgångar 
• skiljeväggar 

KLASSIFICERAT INBROTTSSKYDD 
CD 600 R + VS, CD 600 U, CD 600 S, CD 800 
U + R, CD 800 U, fasta galler 
Dessa produkter ger ett högklassigt 
inbrottsskydd för mycket krävande objekt. 
Exempelvis 
• Alkos butiker 
• apotek 
• guldsmedsaffärer 
• köpcentrum 
• servicestationer 
• kiosker 
• parkeringshallar 
• restauranger 
• i objekt som kräver inbrottsskydd som är 

klassificerade av Finanssialan Keskusliitto 
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Låsningsalternativ 
I eldriven Rullari 
- automatlåsning 
- låsförsedd driftbrytare 
I manuellt driven Rullari 
- Abloy-möbellåsning 
- långt hasplås 
Inbrottsskyddsklassen kräver ett separat 
mekaniskt lås. Alternativen är bl.a. 
hänglåsöglor, stomme för säkerhetslås eller 
motorlås. 

 

Ytbehandling 
Lamellrulldörrarna levereras standard 
anodisering i naturfärg. Dörrarna kan också 
pulverlackeras i RAL Classic-färgnyanser eller 
färgeloxering. 
För CD 600 U-lamellen finns också 
ytbehandling med äkta träfanér. 
CD 50- och CD 800 lamellerna kan 
ytbehandlas med filmbeläggning med olika 
materialfigurer. 
CD 200-lameller levereras som standard som 
vit eller ljusgrå.

  

Alternativen till styrskenor och utrymmet som 
rullen kräver, se www.kok ema.fi 

 

Extrautrustning 
- Impulsstyrning (styrcentral + skyddskant 

+ljusdioder), kan kopplas till 
paserövervakningen 

- Fjärrstyrning (handsändare + mottagare, 
kräver impulsstyrning) 

- Klockanordning (kräver impulsstyrning) 
- Fordonsradar (kräver impulsstyrning) 
- Nöddrift (manuell öppning av motorn vid 

elavbrott) - Nödutgångar! 
- Vinkelväxelmotor (3-fasmotor monteras 

direkt på lindningsrörets ände) 
- Vindankare 
- Specialperforering av lamellen 
- Plåthölje med Pural-beläggning 
- Skyddshölje i aluminium, pulverlackerad 

RAL Classic-nyans

 
Rullari-saxgrind och -saxgrindport

 

 
Saxgrinden lämpar sig som inbrottsskydd för 
skyltfönster, portgångar, lastningsutrymmen 
och andra utrymmen, till vilka man begränsa 
inträde utan att hindra insynen. Den 
stålkonstruerade Rullari-saxgrinden tillverkas 
antingen som en del som öppnas från ena 
sidan eller som tvådelad som öppnas som en 
konstruktion från mitten. 
Saxgrindporten är en port som rör sig på egna 
hjul, vars höjd är 1500 mm. Porten kräver inte 
glidskena upptill. 

 

Konstruktion 
- brännlackerat eller blankförzinkat stål 
- som glidskena C-30 x 30 mm, stålskena 
- känsligt rörliga, nylonbelagda, 

kullagerförsedda glid 
- utrustad med Abloy-låsstomme 

(LC306-säkerhetslås) och trådhandtag 
- vikt ca 17 kg/m2 
- packen som samlas till sidan är till storleken 

ca 16 % av grindens hela bredd 

 

• Stackdoor-stålgallerdörr 
(även böjd) 

• Stålgallerdörr (RST) Lago, Sambesi och 
Tigris 

• Polykarbonatgardin 
• Folding Pack-vikdörr (även böjd) 
• Fast galler, av 12 mm rundstålstång 
 
 
 
Närmare information www.kokema.fi

  
TILLVERKNING, FÖRSÄLJNING OCH RÅDGIVNING 
Kokema Oy 
PB 91 (Kakkulaistentie 5) 
32801 KOKEMÄKI info@kokema.fi 
Telefon 010 326 3840 www.kokema.fi 

Rullaris lamelltyper 

CD 600 R 
vikt 6 kg/m2 

CD 600 R + VS 
vikt 7, 2 kg/m2 
inbrottsskyddsklass 2 

CD 50 
vikt 8 kg/m2 

CD 200 
vikt 4 kg/m2 

CD 600 S 
vikt 7 kg/m2 

perforering 0,4 mm 
inbrottsskyddsklass 3 

CD 600 U 
vikt 7,5 kg/m2 
inbrottsskyddsklass 3 

CD 800 U + R 
vikt 10,5 kg/m2 
inbrottskyddsklass 3 

CD 800 U 
vikt 13 kg/m2 
inbrottsskyddsklass 3 

1.1460 
vikt ca 6 kg/m2 

1.1100 D 
vikt ca 9 kg/m2 

ME 30 R 
vikt 4,5 kg/m2 

ME 30 U 
vikt 6 kg/m2 

Driftmekanismer 
- eldrift 
- fjäderdrift 
- vevdrift 

Riktgivande driftgränser 
Rullaris vikt 
- eldrift, ingen begränsning 
- fjäderdrift 0...40 kg 
- vevdrift 0...20 kg 

Monteringsalternativ 

Övriga produkter 

A + B 

B + A 

A 

B 
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