
Garageporte til det danske klima

Isolerede ledhejseporte 
i galvaniseret stål 

  Dansk leverandør 

  Forberedt til automatik 

  Bedst sælgende design



Model Trendline

Trendline er en stilren kvalitets ledhejseport  
i galvaniseret stål og med hvid pulverlakering.

Porten fås i mange standardstørrelser,
leveres med 4 sektioner med klem- og
fjederbrudssikring for din sikkerhed.

Porten er opbygget af pulverlakerede
galvaniserede stålprofiler med 40 mm
isolering og tætningslister hele vejen rundt.
Alle porte er testede og sikkerheds-godkendte 
til det danske marked samt CE mærkede.

det enkle valg

       40 mm isolering            Galvaniserede stålpaneler         Klargjort til automatik

Galvaniserede beslag og køreskinner

Pro S800 - driftstikker portåbner

CE Godkendt med støjsvagt bæltetræk

Struktur på paneler

2 x fjernbetjeninger

Ekstraudstyr: 

Trendline er forberedt til portautomatik. 

Standard-automatikken er inkl. trykknap og 

2 fjernbetjeninger.  

 

Derudover er det også muligt at tilvælge 

kodetastatur.



...eller mange muligheder

Med Highline får du alle fordelene fra Trendline i en
professionel kvalitet med endnu flere muligheder.

Her kan du frit sammensætte din egen port, med flere
designs, overflader, størrelser, farver og andre tilvalg som 
f.eks. vinduer og døre.
 
Tilbehør hertil åbner op for en helt ny verden af muligheder.

Model Highline

Styr din Highline-port
- uanset hvor du er

Highline fås med intelligent
portautomatik, som gør det
muligt at styre din garageport
via web, en smartphone App.  
og meget meget mere!

Somfy Dexxo io800

Somfy Connexoon

Kvalitets portåbner - 5 års garanti

       Mange valgmuligheder            Galvaniserede stålpaneler         Nem montering

Highline findes i mange modeller og overflader



Garageporte til det danske klima

Indtast dine mål herunder (i cm.):

A) Hulmålsbredde: B) Hulmålshøjde:

C) Venstre fri sideplads: D) Højre fri sideplads:

E) Overhøjde F) Lysningsdybde: 

G) Garagedybde:

Pladskrav og opmåling

Lad os hjælpe dig med at finde den helt rigtige størrelse på din nye port. 

Udfyld opmålingsskemaet nedenfor og aflevér det i butikken. 

få hjælp til den rigtige port

Dine kontaktoplysninger: 

Navn: Telefon: 

E-mail:


