Våra Garageportar
Säkerhet, komfort och design

Kampanjen gäller t.o.m. 2020-10-31
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KAMPANJPRIS
12.250:40 mm isolerad takskjutport,
inklusive motoröppnare och
2 st handsändare, 4 storlekar
Ord pris från 18 150:-

Låt oss montera din
garageport och
nyttja ROT-avdraget
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- Fri öppningshöjd vid motordrift = nedersta portbladet hänger inte ned i öppningen.
- Endast 12 cm i överhöjd, när du har låg takhöjd
- Dubbla dragfjädrar, som ligger skyddade över takskenorna
till 10
p
- Design & finish i toppklass - jämna fogar. Mycket tyst jämn gång
- Smala portar ner till 1,2 m för t.ex. mc-garaget - mot tillägg
- Upp till 10 års garanti på porten, 5 år på automatiken
AR
ANT
- Snabb leveranstid på lagerportar 1-3 veckor

Våra Garageportar

VI TÄNKER PÅ MILJÖN
Produkten är
bedömd i
Sunda Hus

Säkerhet, komfort och design

KAMPANJ PÅ GARAGEPORT
Nu kan du köpa CarTeck GSW 40-L – en av våra mest populära portar – till ett kanonpris!
Välj bland fyra olika storlekar i den färg som passar ditt garage bäst.
(ord pris från 18.150,-)
Takskjutport GSW 40. Design bredpanel, woodgrain-yta. Utvändigt vit RAL 9016, insida
lackad RAL 9002. Inklusive motoröppnare Aperto BaseLine+ med belysning och 2 st 2-kanals
handsändare. 40 mm isolering. Vid montage bjuder vi dessutom på invändig tryckknapp.
(BxH)

Yta stucco
Smalpanel
Trendkulör
Sidoskenor i trendkulör
Förhöjd skensats

0,0,1.500,600,1.500,-

… 2375 x 2125 mm, 2500 x 2125 mm
… 2375 x 2000 mm, 2500 x 2000 mm
Tillval: Höjd 1875

900,-

Leveranstid ca 1-3 veckor på port i RAL9016,
Bredpanel & Woodgrain i höjderna 2000 och 2125

höjer takskenorna 125 mm och skapar mer rymd

Aperto Base+ Snabbare motor 1.500,-
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Trendkulörer Observera att färgnyanserna kan skilja sig från verkligheten
Välj någon av våra trendkulörer som tillval till tilläggspriset

Eldröd
RAL3000

Stålblå
RAL5011

Fönstergrå
RAL 7040

Sepiabrun
RAL 8014

Mossgrön
RAL6005

Krämvit
RAL 9001

Grangrön
RAL 6009

Djupsvart
RAL 9005

Antracitgrå
RAL 7016

Aluminiumvit
RAL 9006

1:500.- inkl moms (Rek pris fr 1 840.-)

Antracitgrå
TT7016 grain

Aluminiumgrå
RAL 9007

Umgragrå
RAL 7022

* Ren vit
RAL 9010

Ljusgrå
RAL 7035

Kvartsgrå
RAL 7039

Skifferantracit
TT 703 metal

IceCrystal
TT9007

* Ren vit RAL 9010 motsvarar NCS S0502-Y (bruten vit), den vanligaste färgen på alla ytterdörrar och fönster, vilket kan vara bra att tänka på då det syns tydligt om port och dörr sitter bredvid varandra

Portblad i genomgående 40 mm
består av olika lager, där specialstålet på båda sidor har en korrosionsbeständig galvanisering,
högeffektiv häftprimer och förseglande ytlack. Detta gör att vi
kan lämna 10 års garanti på
panelerna.

När du har lågt i tak.Fri öppningshöjd vid motordrift = nedersta
portbladet hänger inte ned i öppningen. Dubbla dragfjädrar, som
ligger skyddade över takskenan.
De fyra fjädrarna ger en jämn
portrörelse och balanserar porten optimalt. Automatisk stopp
vid kontakt med föremål/person.

Teckentrup lämnar 10 års garanti
på porten, 5 år garanti på rörliga
delar och 5 år på automatiken
(tillbehör 2 år).Widahls lämnar
5 år på montaget. CE-märkta
uppfyller alla säkerhetskrav samt
kraven enligt Europa-standard
EN 13241-1.
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