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Gör garaget till en del av ditt hem
Garage är ofta förknippade med drag och
kyla, och är inte särskilt välkomnande. Att
öppna en tung, skev och knakande port
kan vara en ren plåga. CarTeck
Garageportar förändrar allt.

Porten drivs med en smart fjärrstyrd
motor: CarTeck Drive.
Att öppna din garageport blir smidigt,
tryggt och säkert. Ditt garage blir en
del av ditt hem.

CarTeck Garageportar kännetecknas av
snygg design och avancerad
ingenjörskonst. Stilfull arkitektur i perfekt
harmoni med certifierad värmeisolering
enligt konstens alla regler.

EN CARTECK GARAGEPORT

GARAGEPORTAR | 8 GODA ANLEDNINGAR

HARD CORE?
INGET
ENKLARE ÄN
SÅ!

STARK & ÄNNU
SÄKRARE
Även easy riders är imponerade: tack vare en högkvalitativ stålkärna och hållbar färg i flera olika
lager klarar våra takskjutportar även de tuffaste
förhållanden. TÜV-certifierad kvalitet garanterar
toppbetyg gällande säkerhet och hållbarhet. Våra
CarTeck Garageportar är Hard Core och matchar
de tuffa krav som dagligt bruk kräver.
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Även inne i garaget kan du ta det lugnt - CarTeck
Garageportar är mycket starka och designade för att stå
emot inbrott och se till att dina ägodelar är i säkert förvar.
De utgör ett extra skydd för eventuell ingång mellan
garaget och ditt hem.
Portarnas starka och robusta egenskaper utgör en
imponerande barriär och CarTeck DRIVE gör dem ännu
säkrare genom att hålla emot vid inbrottsförsök.

Portmotorn övervakar aktivt porten och vid eventuella
försök att forcera upp den, startar motorn och
pressar ner porten med ett tryck på 60kg.
Lägg till vårt extra trygghetspaket: det
magnetiska motorlåset spärrar
motorn i vilken position som helst
med en kraft på upp till imponerande
300kg. Detta paket innehåller också
en larmsignalsenhet som känner igen
ett inbrottsförsök och ger ifrån sig en
hög och avskräckande larmsignal.
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HÅRT VÄDER? ,
VARMT, TORRT &
MINDRE DRAG!
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1
2
VARMT, TORRT & MINDRE DRAG
Garage kan vara kalla, fuktiga och dragiga
platser där dammet yr runt. CarTeck
Garageportar är designade för att göra ditt
garage till en del av ditt hem.
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STÅR EMOT VÄDER OCH VIND
1

ISOLERING ‘U-VÄRDE”
Vad betyder ett nummer? Våra 40mm tjocka
paneler har ett oberoende testat isoleringsvärde
på 0.56 W/m²K. Ju lägre värde, desto bättre är
isoleringsegenskaperna.
Detta är dock inte en siffra vi brukar nämna
eftersom vi vet att en port är mer än bara en panel.
Vi pratar istället om isoleringsvärdet för en
komplett port. CarTeck Garageportar har ett
isoleringsvärde, U-värde, på 1.38 W/m²K. Ett
svårslaget värde!

2

3
SKYDD MOT VÄDER
Med väderskydd både
nertill, upptill, på sidorna,
samt integrerat i panelen
hålls väder och vind ute
och energiförbrukningen
minskar.
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ENKLARE PARKERING
MED MER
UTRYMME

ANVÄNDARSÄKERHET SOM VERKAR UTAN ATT SYNAS
1

8

1

Dragfjädrarna ligger dolda
högt uppe i täckta
fjäderkanaler, på tryggt
avstånd från små fingrar.
Stora fritt liggande
portfjädrar är historia.
CarTeck fjäderkanaler
håller även fjädrarna i
oklanderligt skick, vilket
garanterar en mycket
hållbar, smidig och tyst drift.

X

SÅ

FLEXIBEL ANVÄNDNING AV UTRYMME
Eftersom CarTeck Garageportar
monteras på insida vägg passar den i
princip i alla portöppningar.

LÄTTARE ATT PARKERA
Det är ingen tvekan om att bilar är
bredare och högre än de var förr. Till
skillnad från gamla vipportar,
monteras CarTeck Garageportar
bakom öppningen, vilket vanligtvis ger
upp till 150mm bredare- och 75mm
högre öppning - med smidigare
parkering som resultat!

MOBILE PACK

Innan...

...Efter!

BÄTTRE ANVÄNDNING
AV UTRYMMET
CarTeck Garageportar öppnas
lodrätt utan att svänga ut, vilket ger
dig mer parkeringsyta både utanför
och inne i garaget.

Maximal öppningsbredd

Vipport

Takskjutport
Upp…ut…och över... Nej tack!

ENKEL, SÅ

...Parkera så nära du vill!
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TUNGT ARBETE?
OBESVÄRAT,
INTEGRERAT &
SMART
CARTECK DRIVE

600

GÖR DET LÄTTARE
CarTeck Garageportar är så rätt. Den
fasta kedjan är både tystare och känd
för sin hållbarhet och långa livslängd
jämfört med rullande kedja eller
remdrift.
Våra portar och
motorer är
oberoende testade
och certifierade
enligt alla rådande
säkerhetsföreskrifter
och innehar CEmärkning.

800

Den integrerade styr- och
motorenheten för CarTeck DRIVE 600
och 800 monteras diskret ovanför
porten.

Extra LED-belysning
på DRIVE 600

DRIVE 600 lyfter portar upp till 4,5m
bredd och DRIVE 800 upp till 6m .
Båda alternativen kan fås med alla
tillvalspaket och tillbehör.
Se tabellen till
höger för
specifikationsöversikt över varje
modell.

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
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Motorljus på
DRIVE 600 & 800

KRAFT

HANDSÄNDARE

HASTIGHET

EFFEKT STANDBY

TEMPERATUROMRÅDE

DRIVE
600

600Nm

2 x Pearl

upp till
240mm/s

mindre än 1 W

-25 °C - + 65 °C

DRIVE
800

800Nm

2 x Pearl

upp till
210mm/s

mindre än 1 W

-25 °C - + 65 °C

CARTECK DRIVE PRO

600

800

Den separata kontrollenheten till CarTeck DRIVE PRO 600 och
800 gör det enklare att installera den nära ett vägguttag.
DRIVE PRO 600 lyfter portar upp till 4,5 meters bredd och DRIVE PRO
800 upp till 6 meters bredd. Båda modellerna finns med många olika
tillbehör, se sida 12-13.
DRIVE PRO 600 eller 800 styrenhet
monterad på vägg, i framkant

Se tabellen nedan för de olika modellernas
specifikationsöversikt.

DRIVE PRO 600 eller 800 med
takmonterad styrenhet

Motorljus på
PRO 600 & 800

PRO 600 Kontrollenhet

DRIVE PRO 600 eller 800 låg
höjd, styrenhet monterad
på vägg, i bakkant
KRAFT

HANDSÄNDARE

HASTIGHET

DRIVE
600

600Nm

2 x Pearl

upp till
240mm/s

mindre än 1 W

-25 °C - + 65 °C

DRIVE
800

800Nm

2 x Pearl

upp till
210mm/s

mindre än 1 W

-25 °C - + 65 °C

PEARL TWIN
Handsändaren Pearl Twin
har två knappar som kan ställas
in för två olika funktioner, såsom
att öppna/stänga och släcka
ljuset.

EFFEKT STANDBY

Pearl Twin
handsändare

TEMPERATUROMRÅDE

PEARL
Handsändaren Pearl
har fyra knappar som
kan anpassas efter
dina önskemål:
öppna och stänga,
tända ljuset, styra en
annan port och så
vidare.

SMARTA
HANDSÄNDARE

Pearl
handsändare
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SMARTA TILLVAL… FÖR EN
BELYSNINGSPAKET 1
Våra funktionspaket ger dig kontrollen. Intelligent
teknologi gör parkeringen mer precis, håller
garaget torrt, lyser din väg och ser till att du inte
blir strandsatt ifall strömmen går.
PARKERINGSPAKET
Lasersensor som guidar dig till en perfekt
parkering kombinerat med en fuktsensor. Om du
kör bilen i väta och luftfuktigheten i garaget stiger,
öppnar sensorn automatiskt porten en liten bit för
att släppa in frisk luft, vilket hjälper till att
förhindra att mögel bildas. När luftfuktigheten
sjunker, stänger sensorn automatiskt porten.
PARKERINGSPAKET 1

Behövs mer ljus? Extra ljuslist till
kontrollenheterna kan kopplas till rörelsesensorn
så att den slås på automatiskt när du kommer in.
Sluta med att leta dig runt i mörkret, med andra
ord.

Rörelsesensor

DRIVE ljuslist

DRIVE PRO
ljuslist

PARKERINGSPAKET 2
BELYSNINGSPAKET 2
Välj till ett relä för att kunna ha kontroll över
andra garage eller utebelysning för ännu mer
flexibilitet.

Fuktsensor

Relä

Laser &
reflektor

BELYSNINGSPAKET 3
Smart LED-belysning som enkelt fästs på
undersidan av takskenorna med magnetisk tejp. De
lyser upp garaget med en ljusstyrka på 6000 lumen
(motsvarande cirka 400 watt för vanlig glödlampa!)
Fyra sammankopplade LED-lister aktiveras av en
rörelsesensor eller fjärrkontroll.

BATTERI-BACKUP
Smidig batteri-backup för
drift vid strömavbrott.
Batteriet har kraft nog för
upp till fem portcykler.

Batteri

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
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4

1
2

3

BEKYMMERSFRI VARDAG!
TRYGGHETSPAKET 2

TRYGGHETSPAKET 1
Ett magnetiskt motorlås som mekaniskt spärrar
motorn i alla lägen (även med ventilationsfunktion)
med en kraft upp till 300kg, vilket ökar den befintliga
säkerheten.
Buzzern känner igen ett inbrottsförsök och ger ifrån
sig en hög larmsignal. Varningsenheten skickar ut en
akustisk varningssingal när porten stängs.

Ett relä som möjliggör parkoppling med andra
applikationer såsom larm eller utebelysning.
Buzzern känner igen ett inbrottsförsök och ger ifrån sig
en hög larmsignal. Varningsenheten skickar ut en
akustisk varningssingal när porten stängs.

Relä
Lås

Buzzer

Buzzer

FOTOCELL

SMART PACK

Lägg till en fotocell som
avbryter portens rörelse utan
att kontakt måste ske mot
portbladet.

Outputmodulen överför
portstatusen (öppen/stängd)
vilket gör att din port kan
integreras med Smart Home
system.

Fotocell
Output

HANDSÄNDARE

KODLÅS
Om du inte vill bära med dig
handsändaren kan du styra
din port med hjälp av ett
kodlås. En perfekt lösning
om du är ute med cykel eller
för familjemedlemmar som
bara använder garaget då
och då.

Att lägga till extra handsändare är enkelt, välj mellan
Pearl Twin eller Pearl handsändare (se sida 11) eller
en Pearl Vibe med tvåvägskommunikation nedan.
PEARL VIBE

Kodlås

TRYCKKNAPP
För extra bekvämlighet kan
du kontrollera porten och
dess läge inifrån ditt hem
med en trådlös tvåfunktionstryckknapp som finns i grått
eller vitt utförande, i ungefär
samma storlek som en enkel
väggströmbrytare till
taklampor.

Trådlös tryckknapp

Pearl Vibe fjärrkontroll vibrerar i din
hand för att bekräfta att styrenheten
har registrerat ditt kommando. Det
kan också bekräfta om porten är
öppen eller stängd med hjälp av
dubbelriktad kommunikation mellan
motorenheten och handsändaren.

Pearl Vibe med
tvåvägskommunikation

?

GER DIG
KONTROLL!
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GJORD FÖR ATT HÅLLA
MÅTTET.
OCH RIKTIGT LÄNGE.
h

g

f
FÖRSTKLASSIG TILLVERKNING
Våra portblad består av åtta olika lager, som ger
en enastående hållbarhet och livslängd.

e

a Förseglande ytlack
b Högeffektiv primer
c Korrosionsbeständig galvanisering
d Specialstål
e Korrosionsbeständig galvanisering
f Högeffektiv primer
g Skyddslack på baksidan
h Extra stabil kärna av specialskum med

d

c

b

integrerad värmeisolering

a
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Oavsett om du har ett nytt garage eller
moderniserar ditt hem, hjälper kvalitetsval till att
höja värdet på din bostad, både för morgondagen,
men även för framtida generationer.
Som familjeföretag ser vi det på samma sätt.
Endast lösningar som behåller sitt värde i åratal är
riktigt goda investeringar.

MATCHANDE KARMAR
En enkel åtgärd, men
förbisedd av många.
Alla Teckentrups portar
kan vid nischmontage
fås med färgmatchade
karmar.

ROBUST & HÅLLBAR
KORROSIONSSKYDD
Ett speciellt plastelement distanserar
de vertikala karmarna från golvet.
Konstruktionen klarar både regnskurar
och fuktangrepp och innebär att
golvområdet alltid är ventilerat, torkar
snabbt och därmed är skyddat mot
korrosion.

PERMANENT YTSKYDD
De galvaniserade karmarna har en
högkvalitativ slutlack. Därigenom är de
effektivt skyddade mot yttre påverkan
och är, med en gnutta regelbundet
underhåll, lika dekorativa efter många
år som de var när de var nya.

SKRÄDDARSYDDA MÅTT
Oavsett om det är nybyggnation eller renovering kan Teckentrups
garageportar anpassas efter förutsättningarna. Portbredd upp till 5.5m och
porthöjd upp till 3m måttanpassas för att passa perfekt.
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SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT
Säker drift är högsta prioritet i alla
designbeslut. Precisa tillverkningsmetoder säkerställer hög kvalitet, lång
livslängd och hög pålitlighet.

TYST PORTGÅNG

FINGER SAFE
& HAND PROTECTION
HAND-OCH
FINGERKLÄMSKYDD
Det
fingerklämskyddet
The patenterade
patented finger
pinch protectioni at panel
panelövergångarna
skyddar
dig från att
joints
protects you from
injury.
klämma
dig.
Protection at the side of the door prevents a
hand
being accidentally
caught
Skyddfrom
på portens
sidor förhindrar
attbetween
händer
the
frame
and
guide
rail.
kan fastna mellan ramen och portskenan.
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In
i minsta designs
detalj genomtänkta
Innovative
worked out in great
konstruktioner
som t.ex.
kullagrade
detail, such as rollers
made
from
hjul
av specialplast
görquiet
att porten
special
plastic, ensure
opening
öppnas
och stängs
tyst.
Rasslande
and closing.
Rattling
door
movements
portrörelser
det förgångna.
are a thing oftillhör
the past.

MAXIMAL
MAXIMUM

DOLDA FJÄDRAR
Fjädrarna är dolda högt upp i
ovankant av takskenorna - på
säkert avstånd från fingrar.
De täckta kanalerna håller
fjädrarna hela och rena,
vilket säkerställer långsiktig,
jämn och tyst portgång.

NÖDFRIKOPPLING
Om strömmen skulle gå kan
motorn frikopplas med hjälp av ett
diskret frikopplingslås.
Detta monteras om
ingen annan ingång
finns till garaget.

5-PUNKTSGARANTI
5-year manufacturer’s guarantee
onmotor,
rollers,löphjul,
hinges,gångjärn,
cable pulleys,
cablesvajer
and
● På
vajerrullar,
standard
springs (öppning/stängning max 5
och
standardfjädrar
(opening/closing max. 5 times a day)
gånger/dag)
10-year manufacturer’s guarantee

SAFETY SENSING
SÄKERHETSAVKÄNNING
The
motor
control units’ safety
Motorns
kontrollenheter
circuits
monitor
force levels
övervakar kraftnivåerna
många
many
times
every
second.
If the
gånger per sekund.
Om något
door
encounters
an
obstruction,
är i vägen för porten, känns det
it
is instantly
the
genast
av ochsensed
motornand
stannar
motor
stops
and
reverses
a
och backar tillbaka.
short distance.

10 year guarantee on high-performance
springs (opening/closing max. 5 times a day)
● 10 års garanti på high-performance-fjädrar
on panels against rust penetration from inside
(öppning/stängning max 5 gånger/dag)
to outside
● På
paneler
mot
genomrostning
och ut
against
door
panel
separation ofinifrån
steel from
foam
● På vidhäftningen mellan skum och stål
on material and manufacturing flaws of
● På material-och fabrikationsfel för alla stationära
all non-moving parts of the frame that are
karmdelar som kan påvisas vara oanvändbara eller
verifiably unusable or whose usability is
har en betydligt begränsad användbarhet
substantially compromised
● Mot
röta seal,
på bottenmellan-seals,
sido- side
och topptätning
on floor
intermediate
seals
and lintel seallämnas
against1rotting
På motortillbehör
års garanti. Fullständiga
garantivillkor
hittar du
på vår
webbplats:
Terms & conditions
apply
- see:
www.teckentrup.se
www.teckentrupdepot.co.uk/guarantee/

Our doors
Våra
portarand
ochopeners
motorerare
är oberoende
testade
och certifierade
alla
independently
tested andenligt
certified
rådande
säkerhetsföreskrifter
to all current safety legislation och
and
innehar CE-märkning.
carry a CE mark.

SÄKERHET&& FUNKTION
SAFETY
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CarTeck Garageport Slätpanel
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PROTECTION

En modern mästare
Enkel, ren design gör Carteck Garageport i
utförande med slätpanel till det självklara
moderna alternativet.

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
PROBLEM
När du kommer in i garaget genom en sidodörr,
får du alltid treva efter strömbytaren!

LÖSNING: BELYSNINGSPAKET
Dessa smarta LED-remsor fästs enkelt på
undersidan av takskenorna med magnetisk tejp.
De lyser upp garaget med 6000 lumen (vilket
motsvarar cirka 400 watt för vanliga glödlampor).
Ljuset aktiveras av den medföljande
rörelsesensorn eller en infraröd fjärrkontroll.

CarTeck Slätpanel Woodgrain - Antracitgrå RAL 7016
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CarTeck Garageportar Slätpanel

CarTeck Slätpanel - Slät Antracitgrå RAL 7016 med Kvadrat 1-fönster. *

Ytstruktur

Slät

20

Woodgrain

Stucco

Micro

*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör
som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).

PROTECTION

Kulörer

Fönster

Grangrön
RAL 6009

Eldröd
RAL 3000

Mossgrön
RAL 6005

Sepiabrun
RAL 8014
Rektangulär 1

Antracitgrå
RAL 7016

Fönstergrå
RAL 7040

Ljusgrå
RAL 7035

Kvartsgrå
RAL 7039

Vit
RAL 9016

Umbragrå
RAL 7022

Antracitgrå
med struktur
RAL 7016

Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007

Trädekor

Golden Oak

Aluminiumvit RAL 9006

Aluminiumgrå RAL 9007

Stålblå
RAL 5011

Rektangulär 2

Krämvit
RAL 9001
Spröjs Classic

Spröjs Romb

Kvadrat 1

Rektangulär 3

Korsspröjs

Alu SL-sektion

Kvadrat 2

Rund glasning

Djupsvart
RAL 9005

Skifferantracit TT703

Portarna kan också
fås i nästan alla RALoch NCS-kulörer.

Se sida 36

Night Oak

Winchester

Mahogny
Automation
Tillval

Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2
Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3

Smart Pack
Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2
Kodlås
Trådlös tryckknapp
Batteri-backup

Pearl Vibe

CarTeck Slätpanel - Slät Vit RAL 9016
Fotocell
För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13
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CarTeck Garageport
Bredpanel
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PROTECTION

Stilmästaren
Vår mest populära design ger porten en elegant
look.

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
PROBLEM
Vill du inte ta med dig fjärrkontrollen?

LÖSNING: KODLÅS
Om du inte vill bära med dig en fjärrkontroll
kan du styra din port från ett kodlås som
monteras på ytterväggen. Det är den perfekta
lösningen om du tar dig fram på cykel eller
för familjemedlemmar som bara använder
garaget då och då.

CarTeck Bredpanel/woodgrain- Aluminiumgrå RAL 9007

Kodlås
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CarTeck Garageport
Bredpanel

CarTeck Bredpanel- Djupsvart RAL 9005. *

Ytstrukturer

Slät

Woodgrain

Stucco

Micro

*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör
som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).
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PROTECTION

Kulörer

Fönster

Grangrön
RAL 6009

Eldröd
RAL 3000

Mossgrön
RAL 6005

Sepiabrun
RAL 8014
Rektangulär 1

Antracitgrå
RAL 7016

Fönstergrå
RAL 7040

Ljusgrå
RAL 7035

Kvartsgrå
RAL 7039

Vit
RAL 9016

Umbragrå
RAL 7022

Antracitgrå
med struktur
RAL 7016

Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007

Trädekor

Golden Oak

Aluminiumvit RAL 9006

Aluminiumgrå RAL 9007

Stålblå
RAL 5011

Rektangulär 2

Krämvit
RAL 9001
Spröjs Classic

Spröjs Romb

Kvadrat 1

Rektangulär 3

Korsspröjs

Alu SL-sektion

Kvadrat 2

Rund glasning

Djupsvart
RAL 9005

Skifferantracit TT703

Portarna kan också
fås i nästan alla RAL& NCS-kulörer.

Se sida 36

Night Oak

Winchester

Mahogny
Automation
Tillval

Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2
Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3

Smart Pack
Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2
Kodlås
Trådlös tryckknapp
Batteri-backup

Pearl Vibe

CarTeck Bredpanel - Slät trädekor Golden Oak
Fotocell
För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13
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CarTeck Garageportar
Smalpanel
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PROTECTION

Elegant och tidlös
Liggande smalpanel är ett underbart enkelt sätt
att skapa en design som passar till vilken
arkitektur som helst, välj vitt, trädekor eller låt
din port bli en färgklick.

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
PROBLEM
Ska du på semester och är orolig för
säkerheten?

LÖSNING: “TRYGGHETSPAKET”
Det magnetiska motorlåset som spärrar
motorn i alla lägen och håller emot med upp
till 300 kg extrakraft, vilket på så sätt
förbättrar det befintliga inbrottsskyddet.
Alarmsystemet känner igen ett inbrottsförsök
och skickar ut en hög signalton. Buzzern
skickar ut en akustisk signal när porten
stängs.

CarTeck Smalpanel- Vit RAL 9016

Lås

Buzzer

GARAGEPORTAR | CARTECK SMALPANEL

CarTeck Garageportar
Smalpanel

CarTeck Smalpanel - Slät yta, vit RAL 9016.*

Ytstrukturer

Slät

Woodgrain

Stucco

Micro

*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör
som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).
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PROTECTION

Kulörer

Fönster

Grangrön
RAL 6009

Eldröd
RAL 3000

Mossgrön
RAL 6005

Sepiabrun
RAL 8014
Rektangulär 1

Antracitgrå
RAL 7016

Fönstergrå
RAL 7040

Ljusgrå
RAL 7035

Kvartsgrå
RAL 7039

Vit
RAL 9016

Umbragrå
RAL 7022

Antracitgrå
med struktur
RAL 7016

Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007

Trädekor

Golden Oak

Aluminiumvit RAL 9006

Aluminiumgrå RAL 9007

Stålblå
RAL 5011

Rektangulär 2

Krämvit
RAL 9001
Spröjs Classic

Spröjs Romb

Kvadrat 1

Rektangulär 3

Korsspröjs

Alu SL-sektion

Kvadrat 2

Rund glasning

Djupsvart
RAL 9005

Skifferantracit TT703

Portarna kan också
fås i nästan alla RAL& NCS-kulörer.

Se sida 36

Night Oak

Winchester

Mahogny
Tillval
Automation

Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2
Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3

Smart Pack
Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2
Kodlås
Trådlös tryckknapp
Batteri-backup

CarTeck Smalpanel - Slät Trädekor Mahogny

Pearl Vibe
Fotocell
För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13

TECKENTRUP | CARTECK GARAGEPORTAR SPEGELPANEL

CarTeck Garageportar
Spegelpanel
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PROTECTION

Klassikern
Spegelpanel som designdetalj är en tidlös favorit
och passar utmärkt med fönster för extra
karaktär och naturligt ljus.

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
PROBLEM
Orolig för regnet? Att parkera en våt bil i
garaget kan skapa fuktproblem och till och
med bidra till korrosion och mögelbildning!

LÖSNING: FUKTSENSOR
CarTeck Fuktsensor känner av luftfuktigheten
i garaget och öppnar vid behov automatiskt
porten en liten bit för att släppa in frisk luft,
vilket hjälper till att förhindra mögelbildning.
När luftfuktigheten sjunker, stänger sensorn
automatiskt porten.

CarTeck Spegelpanel -Vit RAL 9016

Fuktsensor

GARAGEPORTAR | CARTECK SPEGELPANEL

CarTeck Garageportar
Spegelpanel

Carteck Spegelpanel - Woodgrain Djupsvart RAL 9005.*

Ytstrukturer

Woodgrain

*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör
som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).
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Kulörer
Kulörer

Fönster

Grangrön
RAL 6009

Eldröd
RAL 3000

Mossgrön
RAL 6005

Sepiabrun
RAL 8014
Rektangulär 1

Antracitgrå
RAL 7016

Fönstergrå
RAL 7040

Aluminiumvit RAL 9006

Krämvit
RAL 9001
Spröjs Classic

Ljusgrå
RAL 7035

Kvartsgrå
RAL 7039

Aluminiumgrå RAL 9007

Korsspröjs

Spröjs romb

Djupsvart
RAL 9005

Tillval
Automation

Vit
RAL 9016

Umbragrå
RAL 7022

Stålblå
RAL 5011

Skifferantracit TT703

Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2
Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3

Smart Pack
Antracitgrå
med struktur
RAL 7016
Trädekor

Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007

Portarna kan också
fås i nästan alla RAL& NCS-kulörer.

Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2

Se sida 36

Kodlås
Trådlös tryckknapp
Batter-backup

Golden Oak

Night Oak

Winchester

Mahogny

Pearl Vibe
Fotocell
För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13

Carteck Spegelpanel - Woodgrain White RAL

GARAGEPORTAR | CARTECK TRÄDEKOR

CarTeck Garageportar
Trädekor
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PROTECTION

Fylliga trätoner
Våra trädekorer, Mahogny och Night Oak.med
ådringar belagda på ytan är lite skrovliga för att
ge ett naturligt utseende.

Harmoni i rörelse

SMARTA
LÖSNINGAR
PROBLEM
Ute på språng, men kan inte minnas om du
stängde garageporten?

LÖSNING: “SMART PACK”

Outputmodulen överför portstatusen
(öppen/stängd) vilket gör det möjligt att
integrera din garageport i Smart Homesystem.

CarTeck Bredpanel Trädekor- Mahogny

GARAGEPORTAR| CARTECK TRÄDEKOR

Carteck Garageportar
Trädekor

CarTeck Spegelpanel - Woodgrain Trädekor Golden Oak.*

Ytstruktur för spegelpanel

Naturtrogen trädekor
Våra trädekorsportar ser verkligen riktiga ut, tack vare den karaktärsfulla
trästruktuen som gör designen levande.

Woodgrain

*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör som matchar
portlamellerna. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).
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PROTECTION

Trädekor

Golden Oak

Night Oak

Mahogny

Winchester

Bredpanel Mahogny

Slätpanel Night Oak

Bredpanel Golden Oak

Smalpanel Mahogny

Ytstrukturer för smalpanel, bredpanel och slätpanel

Matchande karmar
En enkel åtgärd,men förbisedd av
många andra garageportstillverkare.
Vid nischmontage kan Teckentrups
portar fås med färgmatchade foder,
vilket höjer helhetsintrycket och ökar

Slät Mahogny &
Night Oak

Slät Golden Oak &
Winchester

husets värde.

TECKENTRUP
GARAGEPORTAR
| HOME
| FÖNSTER

Tvåglasfönster i plast
Klar

38

Tvåglasfönster i plast
Kristallstruktur

Tvåglasfönster i plast
Satin

Våra fönsteralternativ.
Fönster i port
Harmoniskt integrerade eller som en medveten
kontrast. Ditt fönsterval spelar en nyckelroll i
helhetsintrycket för ditt hem.

*Ej möjlig i kombination med spegelpanel

Rektangulär 1

Rektangulär 2*

Spröjs Classic

Spröjs Romb

Kvadrat 1*

Rektangulär 3*

Korsspröjs

Fönsterband av aluminium

Kvadrat 2*

Runt fönster* (även med
rostfri ram, med enkelglas)

TECKENTRUP
| HOME | PROFIL
GARAGEPORTAR

Teckentrup erbjuder mer än garageportar, vi
tillhandahåller lösningar. Därför har vi satt tre
kvalitetsnormer för våra garageportar:

Design.
Säkerhet.
Service.

Design
Vi kombinerar funktion med estetik.
Bra design kombinerat med innovativ
teknik gör produkten intuitiv och
smidig. CarTeck Garageportar
erbjuder ett brett designurval som
kommer förändra det första intrycket
av ditt hem och hur du använder ditt
garageutrymme.

Säkerhet
Vi kombinerar ingenjörskonst med
trygghet.
Våra produkter är designade för att ge
sinnesro, genom faktisk säkerhet och med
vetskapen om att hållbarhet och
driftsäkerhet är något du kan lita på.

Service
Vi kombinerar snabbhet med pålitlighet.
Teckentrupteamet och vårt nätverk av
specialiserade garageportsinstallatörer
älskar att göra din nya port till ett rent nöje
att äga, från planering till installation. Du
får alltid expertråd och den bästa servicen
för installation och underhåll.

Vi hjälper dig gärna.
Återförsäljare:

Widahls Port- & Villamiljö AB • Habo
070-564 75 21 • 072-282 69 53
info@widahls.se • widahls.se
Teckentrup Scandinavia AB, Täljstensvägen 2, 443 61 Stenkullen
Telefon: +46 (0)302 60 95 00 | E-mai

| www.teckentrup.se

20/02/18 (S) We reserve the right to make technical changes. he product images in this brochure are to be onsidered as examples. The fitted products therefore o not necessarily correspond to the reference offers.

Teckentrup är ett familjeföretag med verksamhet i
hela världen. Tillsammans med våra professionella
återförsäljare och montagefirmor finns vi nära dig.
Vårt svenska huvudkontor ligger i Stenkullen
utanför Göteborg.

