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INSPIRASJON

Denne katalogen er ment som en inspirasjonskilde for de mange løsningene vi kan tilby til din garasje. Har du 
spørsmål eller spesielle ønsker og behov er det bare å skrive ned dette i din henvendelse til oss.

Vi kan ordne det du måtte ønske til garasjen.

Bredprofil stålport med trestruktur malt i lik farge som inngangspartiet

Bare fantasien setter grenser



VEDLIKEHOLDSFRIE STÅLPORTER

Skumisolerte stålporter med trestruktur gir deg det vakre, klassiske utseendet samtidig som du slipper vedlikehold-
et forbundet med en treport. For et klassisk, men moderne uttrykk.

Kan leveres med valgfrie vindusløsninger og i valgri farge (RAL-fargekoder).

Porter med små eller store speil med trestruktur overflate passer de fleste 
byggestiler. Kombinert med vinduer, eventuelt sprosser, malt etter dine 
egne ønsker kan sette et personlig preg på garasjeporten og husets 
arkitektur.

S2 - Variant med liggende panel 
og trestruktur.

S1 - Stålport med trestruktur og 
små speil.

S4 - Stålport foliert som mørk eik 
med trestruktur.

S3 - Sortmalt stålport med 
trestruktur og glasskassetter.

S5 - Slett antrasitt-grå uten struk-
tur.

S6 - Slett hvit uten trestruktur. 



ELEGANTE TREPORTER

Det klassiske utseendet til våre elegante treporter vil gi fasaden det lille ekstra.

Kan leveres med valgfrie vindusløsninger og i valgri farge (RAL-fargekoder).

T2 - Grønnmalt variant med speil.

T1 - Solid treport i massiv red 
cedar. 

Spesiallaget vippeporter etter kundens eget ønske.

T4 - Dobbel fiskebein med glass.T3 - Red cedar port med williams-
burg sprosse.

T5 - Mahogny ramtre med 
mahogny heltre fyllinger.

T6 - Hvit classic med buet glass.



MODERNE PORTÅPNER

Våre porter kan leveres med portåpnere fra anerkjente Li�master. Deres siste serie Li�master Evolution, gir deg en 
moderne og energie�ektiv motor som åpner porten din i åresvis. Leveres i forskjellige modeller avhengig av 
størrelse og vekt på garasjeporten. 

Kan også leveres med ekstrautstyr som:
- Ekstra fjernkontroll/håndsender
- Trådløst kodetastatur
- Fotoceller
- MyQ-enhet som aktiverer styring av garasjeport fra mobil



UENDELIGE VALGMULIGHETER

Med en jungel av valgmuligheter og varianter kan vi hjelpe deg med det 
rette valget av garasjeport. 

Etter mange år med montering og salg av garasjeporter kan vi sikre at du 
får en port du kan være fornøyd med i mange år fremover.
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