Vackra och säkra garageportar
med livstidsgaranti!

Vackra garageportar
i trä och stål
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Martin Door takskjutportar
Martin Door takskjutportar har en lackerad framsida
av varmgalvaniserad stål med trästruktur.
Baksidan av porten är lackerad varmgalvaniserad
stål med trästruktur.
Portens tjocklek är 51 mm med tätningslister i sidorna
samt över- och underkant.

Tillval:
Porten kan levereras i flera olika frontdesigner, specialkulörer,
fönster, luftventiler och postinkast.

Standardstorlekar:
Bredd: 2290, 2450, 2750, 3050, 4880 mm
Höjd: 1950, 2100 mm
Max Bredd: 7000 mm x Höjd 6000 mm (offert)

Standardfärger

Flushline

TM

(färg utöver standard mot offert)

White mist

Adobe stone

Light almond

Dark brown

- slät panel

Desert taupe

Fönstermodeller
Virginian kort
Virginian lång
Full View kort
Full View lång
Sherwood kort
Sherwood lång

Vackra och säkra garageportar
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Välj mellan fyra olika frontdesigner:
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liggande djuppressad panel

-

slät djuppressad panel

-

djuppressad spegel

-

djuppressad avlång spegel

Woodline
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Insida garageport
Industribeslag som standard för lång livslängd.

Ranch

TM

- avlång spegel

Fönsterexempel

Alla portar är tillverkade enligt EN-13241-1
och EN-12604

Vackra och säkra garageportar
med livstidsgaranti!

Tillbehör till garageportar:

Portöppnare med extrautrustning:

LiftMasterTM garageportöppnare är tillverkad av
Chamberlain, världens största producent av portöppnare.
LiftMasterTM är driftsäker, användarvänlig och enkel att
montera. Konstruktionen är utvecklad för att ge en säker
drift av garageporten under lång tid.
LiftMasterTM garageportöppnare är tillverkad enligt EN 12453.

Manuellt låssystem
- extrautrustning för manuell drift.

LiftMasterTM LM60 portöppnare
MOTOR:
NÄT:

230V DC

230V, 50 Hz

STÖMFÖRBRUKNING:
FREKVENS:

Digitalt kodlås 9747E

DRIFT:

433,92 MHz - rullande kodsystem

Kedjedrift

DRAGKRAFT:
PORTHÖJD:

Minifjärrkontroll 94335E

Nödlås 1702E

4 - 400W

PORTBREDD:
ÖVERHÖJD:

600N (60kg)
Max 230 cm
Max 300 cm
4 cm

Levereras komplett med handsändare och invändig
belyst startknapp.

Varför välja Martin Door?

-

Egenskaper

Värde för slutkund

Livslängdstestad garageport
Statens provningsanstalt - 30.000 ggr

Värde för pengarna/
trygghet

Patent/Test
Testad med motoren EN-13241
Fallskydd - vid vajer och fjäderbrott
Vajerhållare
Fingerskydd
Falltestad, EN-12604

Konstruktion
- Porttjocklek 51 mm
- Galvade beslag, ex skenor och gångjärn
till portbladen
- 2 st industrifjädrar med tryckjustering
- Inkapslade kullager, nylonhjul
- Plåtfalsade skenor
- Kraftiga beslag och långa hjulaxlar
- Spunnen lyftvajer
- Hel väggprofil med petskydd
Material
- Galvad plåt 0,55 mm
- Färdigmålade portblad i 2 lager
- Pulverlackad med specialfärg och
härdad i ugn

-

Design
Djuppressade profiler
Dolda sektionsskarvar
Många olika varianter på portens utseende
Många olika fönstermodeller att välja på
Antika beslag - ger porten unikt utseende

Garantier
- Livstidsgaranti på delar, motorgaranti i 5 år
- Montage till fast pris

- Ger en mer personsäker portkonstruktion
- Ger köparen en garageport
med hög personsäkerhet

- Goda isoleringsegenskaper, 1, 2 U-värde
- Varmgalvaniserade minskar risken för rost
- Porten går lättare under flera år
- Bättre rörlighet för porten under flera år
- Stadigare skenor, mindre risk för skärskador
- Ger ett bra inbrottsskydd
- Porten går att öppna högre utan vajerproblem
- Säkert samt ökad stabilitet för skenorna
- Ger vridstyrhet för portbladen och ökad livslängd
- Ökad livslängd på färgen, lättare att hålla rent
- Kan jämföras med billack, “NO 1” färg för lång livslängd

-

Framhäver portens utseende, egenskaper
Ger porten ett bättre utseende
Möjlighet att välja rätt port/design som passar huset
Lättare att få harmoni mellan hus och garage
Möjlighet till personlig design av porten

- Säkerhet/trygghet för köparen över hela användningstiden
- Enklare att fatta beslut, förlänger garantin

Kontakta din återförsäljare
eller besök oss på:

www.classichouse.se

Återförsäljare:

Tel:
019-23 93 43
Fax:
040-59 72 70
E-mail: info@classichouse.se

