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Vi utfører måltagning og utarbeider komplette tilbud på garasjeporter og portåpnere. Dersom du 
ønsker det demonterer og fjerner vi din gamle port. Dersom det er behov for det, hør også med 
oss om å evt. bygge om port åpningen for å tilpasse garasjen til ny garasjeport. 

DAGLIG
SIKKERHET 

Vi vet at din families sikkerhet 
er viktigst. I våre porter bruker 

vi velfungerende mekanis-
mer og løsninger som setter 

sikkerheten i fokus.

VARMEISOLERENDE
EGENSKAPER

Nøye gjennomtenkte detal-
jer i  portens konstruksjon og 

port element gir portene 
gode varme isolerende egen-

skaper. Dette bidrar til økt 
komfort og energi sparing.

SKREDDERSYDDE 
PORTER

Hver garasjeport er  
skreddersydd ut i fra hver 
enkelt ordre. Vi  produserer 

portene i mange ulike 
størrelser og med tilpassede 

skinner  og beslag.
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VI utvikler kontinuerlig våre porter for å bedre driftssikkerhet. I hver port installeres en 

sikkerhets anordning som beskytter porten fra å falle ned ved et  eventuelt fjærbrudd. Portau-

tomatikken har en standard sikkerhet som stopper og hever porten ca 30 cm hvis den mø-

ter motstand. Automatiske porter kan også bli utstyrt med fotoceller for ekstra sikkerhet.  

 

Mekanikken  i våre produkter er laget av de beste  produsentene. Dette sikrer  en enkel og problemfri 

drift, og gjør det mulig å koble porten til alle former for automasjon og alarmsystemer. Vi bruker 

rullelager i alle porter. Vi har også redusert antall skjøter  på skinnene. Takket være disse løsningene 

er porten meget driftssikker. 

Hver port som er produsert av oss, uavhengig av dens størrelse, kan lett åpnes med én hånd uten 

anstrengelse. Dette er takket være to torsjonsfjærer som gir porten en optimal balanse. 

En praktisk port er enkel å bruke, pålitelig og stillegående. 

FINGERKLEMSIKRING

KLEMSIKRING

STILLEGÅENDE

FJÆRBRUDD-SIKRING
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For at du skal finne en port med et uttrykk som passer din ga
rasje og ditt hus har vi porter i forskjellige utførelser. På side 
6 og 7 finner du ytterligere valg som gjør at du kan sette ditt 
personlige preg på garasjeporten din.

RS / RSS ENKEL-RIBB 
Bred preging er et mønster som vil passe godt til et 

hus med både klassisk og moderne utseende. For 

mange er dette et interessant alternativ til smale 

mønstre.

RC / RCS MULTI-RIBB 
Smal preging er et populært mønster som fungerer 

godt med bygninger i forskjellige stilarter. 

RF/RFS HELPANEL
Enkel og elegant port uten mønster. Den er godt 

egnet til en rekke arkitektoniske løsninger, og por-

tens stil kan fremheves ved hjelp av ekstra, deko-

rative detaljer.

YTTERBEHANDLING 
SLICK  
WOODGRAIN 

STD. FARGE
WHITE RAL 9016
ANTRASITT GREY 7016  
BROWN RAL 8014  
(WOODGRAIN)

YTTERBEHANDLING 
SLICK  
WOODGRAIN 

STD. FARGE
WHITE RAL 9016
ANTRASITT GREY 7016 
BROWN RAL 8014  
(WOODGRAIN)

YTTERBEHANDLING 
SLICK
WOODGRAIN 

STD. FARGE
WHITE RAL 9016
ANTRASITT GREY 7016
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RA CASSETTE
Vi anbefaler mønstre med speil for de som setter 

pris på  sjarmen med en tradisjonell eller rustikk 

stil. 

RM MICRO-RIBB 
V-profilering er et mønster som gir porter et unikt, 

moderne utseende. Dette er et innovativt design 

som passer utmerket til de nyeste arkitektoniske 

trendene.

YTTERBEHANDLING 
V-PROFILERING 

STD. FARGE
SILVER RAL 9006
WHITE RAL 9016

YTTERBEHANDLING 
WOODGRAIN

STD. FARGE
WHITE RAL 9010 
ANTRASITT GREY 7016
/ BROWN RAL 8014

YTTERBEHANDLING 
Slick har en helt glatt utførelse (t.v.), woodgrain (midten) har en 

imitert trestruktur og V-profilering (t.h.) er dekket med v-riller.

FOLIERING
Velger du en glatt port kan du velge å få porten din foliert. Sett 

ditt personlige preg på garasjeporten med folie f.eks med na-

turtro eik- eller steinutførelse. Velger du å foliere vil  porten også 

være ekstra beskyttet mot ytre påkjenning.



RUNDT VINDU 
Dette bryter opp portens flate og fungerer fint 
i  kombinasjon med tre. Finnes i én størrelse: 
330 mm.

KVADRATISK VINDU 
Dette finnes i størrelse: 310 x 310 mm.

UTVENDIG LÅS
Alle porter kan leveres med 
utvendig lås.

TOPPVINDUER, ENKLE  Fra venstre: Standard, Kryss, Sunburst, Diamant og Dobbeltkryss.

TOPPVINDUER  Et sett med 4 vinduer.

TOPPVINDUER  Et sett med 3 vinduer.
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Sett ditt personlige preg på porten!



DØR SIDEDØR  ELLER  DØR-I-PORT

VELG MELLOM 
210 RAL-FARGER

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, samt har 

lik type overflate. Vi kan levere enkel dør, dobbeldør eller dør i 

porten.

Velg mellom fristilt sidedør (øverst) og dør-i-port (nederst).

FARGER

Mot et lite tillegg kan du få akkurat den fargen du ønsker. Her er 

et lite utvalg av de 210 RAL-fargene du kan velge mellom. Våre 

selgere har komplett oversikt over fargene du kan velge mellom. 

(NB! Fargene i denne trykte framstillingen kan avvike noe fra vir-

keligheten).

+ 196
FLERE FARGER

RAL 9010 - Ren hvit

RAL 3013 - Tomatrød

RAL 7015 - Skifergrå

RAL 9016 - Trafikk hvit

RAL 5007 - Brilliantblå

RAL 7031 - Blågrå

RAL 8014 - Sepiabrun

RAL 5008 - Gråblå

RAL 7040 - Vindusgrå

RAL 9006 - Aluminium

RAL 5015 - Himmelblå

RAL 9004 - Signalsvart

RAL 3005 - Vinrød

RAL 6005 - Mosegrønn

VI KAN OGSÅ LEVERE 
DØR MED KULDE-
BROBRYTER
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TORSJONSFJÆRER

Våre porter har noen av de beste varmeisolerende egenska-

pene på markedet*. I våre leddheiseporter har vi brukt såkalte 

varme paneler med en tykkelse på 40 mm – som er fylt med 

 polyuretan skum. Vi har kuldesperre langs ytterkanten og mel-

lom segmentene. Vi har også en bunnlist for tetning mellom 

porten og gulv. Denne løsningen gjør det mulig å stoppe/redu-

sere luftsirkulasjonen der det er varmetap.

Formen på øvre  tettelist er utformet slik at det er optimal tet-

ning mellom dør panelet og karmen. På denne måten blir porten 

enda tettere og sikrere.

* U-VERDIER
40 mm (std.): U 1,12 W/m2K  

FJÆRBRUDDSIKRINGISOLASJON

SKINNER

INNVENDIG KLEMSIKRING

STILLEGÅENDE

85

1

SOLIDE HENGSLER

2 43

FINGERKLEMSIKRING

6 7

40 mm
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Den integrerte fjærbrudd- sikringen 
forhindrer at  porten kan falle mer 

enn 300 mm ned ved et eventuelt 
fjærbrudd.

Energibesparende freon-fri polyure-
tanskum gjør portseksjonen kompakt 
og gir porten en høy isolasjonsverdi.

Våre porter leveres med 40 mm 
som standard. Og en kuldebrobryter 

hindrer varmetap.

 Hengslene er solide og  
justerbare.

Portskinnene er justerbare 
for å kunne tilpasses til 

portåpningen. Dette letter monterin-
gen og hindrer varmetap.

Hellukket vinkelskinne forhindrer 
klemulykker også på innsiden. Dette 
gjør beslaget til et av de sikreste på 

markedet.

Ofte er garasjen nær huset, og da er 
det viktig at porten er stillegående. Av 
den grunn har våre leddporter trinser i 

nylon med kulelager.

Når porten åpnes og lukkes 
vil mekanismen forsiktig skyve fingre-

ne bort fra portskjøtene.

Våre leddporter leveres med tor-
sjonsfjærer. Dette hindrer korrosjon 

og øker holdbarheten. Torsjons-
fjærene gir en perfekt avbalansert 
port som lett kan åpnes og lukkes.
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Uansett hvor fin porten ser ut fra utsiden, så er det vik-

tig at den først og fremst har en robust  konstruksjon.  

Vi bruker løsninger som forsterker  porten,  forenkler in-

stallasjonen og sikrer  stabiliteten. I hver  enkelt port mon-

terer vi midthengsler som øker stivheten  ytterligere.  

Vi tilbyr seks typer  skinner,  inkludert en lav SL som gir 

karmen en høyde på bare 80 mm. Takket være det-

te, kan vi skreddersy en  løsning til  nesten enhver  garasje.  

Alle metalldeler på porten er beskyttet mot korrosjon.  

Og som en av de få på markedet, maler vi  endestykkene  

i samme farge som panelene.

VÆRTETTING
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Tenk å slippe å gå ut av bilen når du skal inn i garasjen! 
Vi leverer to forskjellige motoriserte alternativer til garasjeporten din. 
Kampanjeåpneren er et prisgunstig og driftsikkert alternativ med belte
drift og fjernkontroll. Ønsker du flere og mer avanserte muligheter velger 
du en Somfygarasjemotor. Med Somfy kan du for eksempel installere 
et tillegg som som detekterer hindringer – eller hva med et tillegg som 
gjør at garasjeporten åpner seg auto matisk når bilen kommer innen 100 
meter fra garasjen? Somfy har kort fortalt mulig hetene som gjør hver
dagen med bil og garasje veldig komfortabel.

KOBLE TIL GARASJEPORTEN
Med en Somfy Connexoon eller Somfy Ta-
Homa-boks kobler du enkelt garasjeporten 
til telefonen eller datamaskinen din.

FORBEDRE SIKKERHETEN
Koble til et orange lys som varsler deg når 
porten åpnes. Vi leverer også sensorer som 
detekterer hindringer.

PRAKTISK FJERNKONTROLL
Fjernkontroll i lommeformat med fire 
kanaler som kan brukes på porten og andre 
io-produkter i hjemmet.

BEDRE KOMFORT
Installer reservebatteriet vårt som sikrer at 
porten fungerer selv når det 
er strømbrudd.

SMART  
AUTOMATISERING

Motoren stopper garasje-
porten automatisk når den 

møter en hindring, og beskyt-
ter familien og eiendeler mot 

skade. 

Still inn garasjeporten til å 
lukke automatisk etter en 

innstilt tid.

Med en GPS-enhet kan du 
også stille inn garasjeporten, 
slik at den automatisk åpner 
seg når bilen er innen en 100 

meter radius fra porten.

INTEGRERT  
INTELLIGENS 

En garasjeportmotor med 
radioteknologi gir hjemmet 

ditt et innslag av smart 
innovasjon og mulighet til full 

kontroll av hjemmet. 

Administrer flere deler av 
hjemmet ditt fra én fjernkon-
troll ved å koble andre auto-
matiserte elemter i hjemmet 
til Somfy-produkter! Du kan 
også innstallere Connexoon, 
eller den enda mer avanserte 
Tahoma-boksen, og få tilgang 
til å administrere hjemmet fra 
en data maskin, smarttelefon 

eller et nettbrett. 

AUTOMATISK  
ÅPNING

Din garasjeportmotor sørger 
for jevn åpning og lukking av 

garasjeporten og forlenger 
portens levetid. 

Med åpningsalternativet 
”delvis åpning” er det enkelt 
for fotgjengere og syklister å 
passere, uten at garasjepor-

ten må åpnes helt. 
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OPPMÅLINGSSKJEMA
Hn = Overhøyde:  _________ mm

H = Høyde åpning:  _________ mm

B = Bredde åpning:  _________ mm

b = Bredde høyre sidevegg til åpning:  _________ mm

 Bredde venstre sidevegg til åpning:  _________  mm

W = Dybde:  _________ mm

Alle mål oppgis i millimeter. 

Oppdag vår komfort-
pakke som gjør hverda-
gen din mer behagelig 
og tar hjemmet ditt inn i 
smarthusdivisjonen



IKKE UTSETT GLEDEN, UTSETT BETALINGEN
4. mnd. betalingsutsettelse fra levering, kr 275,-, via Santander Consumer Bank. Spør Fasadeprodukters konsulent om mer informasjon.
Priseksempel på Handlekonto med MasterCard, etter betalingsfri periode: Eff. rente 33,01%, kr 15.000,- o/12 mnd, totalt kr 17.439,-.

KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING OG UFORPLIKTENDE TILBUD! 
Lokal leverandør siden 1995 gir trygghet for god handel!

RING:  911 50 200
eller se fasadeprodukter.no

FASADEPRODUKTER HAR OGSÅ STORT UTVALG INNEN 
UTVENDIG OG INNVENDIG SOLSKJERMING


