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LindabGarasjeporter
Velg den optimale løsningen

LindabGarasjeporter

Som skapt
for dine behov.
Man kunne kanskje si at vi burde ha mange forskjellige typer

Fordelen er at uansett hvilken løsning du velger, får du

garasjeporter. Men vi har valgt å ha bare én type: Den beste.

markedets mest miljøvennlige port med EPD-sertifisering,

Vi vet godt at vi alle er forskjellige, og derfor har vi gjort det

12-års garanti og 46 mm panel med en unik kjerne

mulig for deg å velge mellom Basic, Comfort og Premium

av ekstrudert polystyren. Panelet er kledd med stål, så

alt etter størrelse og hvor mye utstyr du ønsker at den

du er garantert enestående holdbarhet, godt inneklima,

nye garasjeporten skal ha. Skulle du ha behov for en port

høy isolasjonsevne og kvalitet fra innerst til ytterst.

med skreddersydde mål, klarer vi selvfølgelig det også.
Se alle muligheter på lindabporte.dk

Kort fortalt
• 12 års garanti
• Høy isoleringsevne
•	Unik kjerne av ekstrudert
polystyren
• Miljøvennlig
• Høy sikkerhet
• Dansk design

Produsert
og utviklet
i Danmark.
Alle Lindab Garasjeporter er utviklet og produsert i
Danmark. Det betyr at du får en garasjeport som er
skapt for skandinaviske vind- og værforhold og ikke
minst den skandinaviske arkitekturen.
Det betyr også at du er sikret rask levering. Og om
det skulle oppstå behov for reservedeler, er vi alltid
like i nærheten, akkurat som du alltid kan være sikker
på at det alltid er hjelp å få hvis monteringen skulle
skape utfordringer.
Vårt store fokus på miljøvennlighet betyr at det slippes
ut 50 % mindre CO2 i produksjonen i forhold til andre
porter. Portene produseres i stål, verdens mest gjenbrukte
materiale, noe som sikrer god styrke og isolering.

Se videoen

Basic

Se videoen

Comfort/Premium

Unik ventilasjon

Den høye isoleringsevnen sikrer
at varmen holdes inne og kulden
ute. I både Comfort og Premium
får du dessuten Lindabs unike
ventilasjonsåpning, som motvirker
fukt og bidrar til et optimalt inneklima
– uten å få blader og skadedyr inn.

Stucco

Trestruktur

Glatt

Velg en garasjeport etter ditt behov. Vi har gjort det enkelt for deg med
tre gode løsninger, slik at du får den optimale garasjeporten til din bolig.
Basic
Basic er utstyrt med Marantec 50-motor, tredelt trekkskinne
samt klem- og fallsikring. Betjenes enkelt via den medfølgende
mikrohåndsenderen. Solid kvalitet med lang levetid.
Comfort
Comfort er som basic, men med et finere innkapslet skinnesystem
med skjulte fjærer og unik ventilasjonsåpning. Skinnedesignet reduserer
støy og øker sikkerheten via innebygd fingerklemsikring og fallsikring.

+

Leveres med en sterk Marantec 260-motor inkl. 2 håndsendere og
støysvak trekkskinne. Motoren har display for enklere programmering
og har flere innstillingsmuligheter til for eksempel programmering
av ekstra utstyr.

+

Premium
Premium bygger videre på Comfort med vår nye, eksklusive, glatte overflate og oppgradert motor i lekkert design og med raskere åpnehastighet.
Den raske Marantec 370-motoren med Blueline-teknologi sikrer et lavere
strømforbruk og gir en bedre belysning. Det oppgraderte tilbehøret gir
optimale betjeningsforhold og økt brukerkomfort.

+

+

Mulighet for
tilkjøp av sablé/granitt
som kan matche fargen
på husets vinduer*

Garasjeport størrelse

Basic (faste str.)

Comfort

Premium

B 2540 x H 2140 mm
B 2410 x H 2140 mm
B 2500 x H 2000 mm
B 2500 x H 2100 mm

Opp til B 4000 x H 2200 mm

Opp til B 4000 x H 2200 mm

Eldrift
Garasjeportåpner

Marantec 50

Marantec 260
(eksklusivt design)

Marantec 370
(eksklusivt design)

Motorhastighet

opptil 160 mm/s

opptil 160 mm/s

opptil 235 mm/s

Funksjon for mykstart/-stopp
Innbruddssikring
Kraftovervåkning
Integrert motorlys
Display
Tredelt trekkskinne
Støysvak trekkskinne
Ekstra håndsendere
Kodetastatur
Innvendig trykk
Blueline-teknologi

Skinnesett
Fingerklemsikring
Fallsikring
Innkapslet skinnesett
Skjulte fjær i vannrett skinne
Ventilasjonsåpning

Farger
Hvit P010 (RAL 9010)
Antrasitt P035 (RAL 7016)
Sort P015 (RAL 9005)
Lysegrå P022 (RAL 7044)
Stålmetallic P045 (RAL 9006)
Gåsevingegrå P461 (RAL 7038)
Grafittgrå P036 (RAL 7024)
Dark Silver P044 (RAL 9007)
Spesiallakk i forskjellige farger
Mulighet for tilkjøp av spesiallakk og sablé-/granittfarger
som matcher fargen på husvinduene.

Overflate
Trestruktur
Stucco
Glatt (utvendig)

* Gjelder ikke basic
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Hos Lindab er Good Thinking en filosofi som veileder oss i alt vi gjør, Hver eneste dag arbeider vi
med å skape et sunt inneklima og forenkle oppføringen av bærekraftige bygg. Vi streber etter å utforme
brukervennlige, innovative produkter og løsninger og
dermed sikre en effektiv logistikk og tilgjengelighet.
Vi forsøker hele tiden å optimere virksomheten slik at
vi kan redusere vårt miljø- og klimaavtrykk. Det gjør
vi ved å utvikle nye metoder til fremstilling av produkter og løsninger som krever minimalt med energi og
naturressurser, for dermed å redusere de negative
miljøkonsekvensene. Vi benytter stål i produksjonen,
og det er ett av få materialer som kan gjenbrukes et
utall ganger uten at egenskapene går tapt. Resultatet blir et lavere CO2-utslipp i naturen og mindre
energisløsing.

Vi forenkler byggingen
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