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MADE IN  
GERMANY

TECKENTRUP I HOME

CARTECK GARAGEPORTAR
Bekvämt, säkert & snyggt.

WWW.TECKENTRUP.SE
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GARANTI GARANTIEGARANTI

10 ÅRS 5 ÅRS 2 JAHRE

GARANTI GARANTIEGARANTI

10 ÅRS 5 ÅRS 2 JAHRE

Letar du efter en ny garageport till ditt hem? Vi  
har rätt port för din investering i ditt hem. Varför? 
För att vi alltid frågar oss själva: Vad är den bästa 
lösningen för dig?  
CarTeck garageportar är kända för maximal pålit-
lighet, toppmodern teknologi, ett brett design- 
urval och väl genomtänkta säkerhetsdetaljer.

Alltid bästa  
lösningen –  
Din lösning

HOME I GARAGEPORTAR

“Made in Germany“. I mer än 90 år har vi tillverkat och utvecklat  
vår produkt med tysk noggrannhet. Detta garanterar toppkvalitet 
och pålitlig drift – för många år framöver. Garanterat!

Du hittar våra garantivillkor på: https://www.teckentrup.se/garageportar

10 års garanti på alla 
CarTeck takskjutportar 
av stål

5 års garanti på  
Teckentrup motorer

  Vi tar det ett steg längre: Vårt kvalitetslöfte. 

 Genomgående 40 mm tjocka portblad

 RAL- NCS-kulörer enligt ert önskemål

 Höjd upp till 3000 mm, bredd upp till 6250 mm*

 TÜV-testad (tysk standard för inbrottsskydd)

 Bekväm & modern motorteknologi

 Gångdörr i port och sidodörrar i matchande  
panelutförande

 Mycket stabil och välisolerad

 Trendkulörer som tillval

 Brett utbud av tillbehör 

 Alla panelutföranden med slutlackerad yta 

Fördelar med vår  
garageport
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Endast perfekta detaljer möjliggör en högkvalitativ produkt med lång hållbarhet. Med detta i åtanke, kom-
binerar vi funktionalitet med estetik  och förenar innovativ teknik med sofistikerad design . Tack vare det 
breda utbudet av olika designutföranden, finns det utrymme för din kreativitet. Designa din garageport helt 
enligt dina önskningar genom att kombinera panelutförande, ytstruktur och kulör. Om du dessutom väljer 
fönster i något av våra olika utföranden sätter du din personliga prägel och släpper in ljus i ditt liv!

Individuell design skräddarsydd för 
dina önskemål

 Kulör 

Vår breda palett av kulörer 
ger dig möjlighet att matcha 
din nya port med stilen på 
ditt hus: nästan alla RAL- och 
NCS-kulörer, trendkulörer, 
med metalliska effekter eller 
trädekor – vi har inte lämnat 
något över att önska.

 Paneldesign 

Designa din port och ge den 
karaktär efter dina önskemål 
genom att kombinera olika 
paneltyper med våra olika 
 ytstrukturer. Välj mellan 
ytstrukturerna woodgrain, 
stucco, micro och slät yta. Välj 
även mellan våra paneltyper 
smalpanel (S), bredpanel (M), 
helpanel (L) och spegelpanel.

 Fönster 

Med fönster i porten, får du 
både utsikt och dagsljus in i 
ditt garage. Oavsett om du väl-
jer ett fönster som smälter in 
med fasad, fönster och dörrar 
eller som en medveten kon-
trast som bryter av, så ger ditt 
fönsterval en betydande effekt 
och höjer på det första  
intrycket av ditt hem.

 XL-garageportar

Förutom vårt breda designurval, finns det heller 
nästan inga begränsningar för storlekar. Vi erb-
juder våra garageportar med en bredd på upp till 
6250 mm. Denna bredd uppfyller dagens krav på 
garage för våra allt större bilar och ger ett impon-
erande intryck.
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Öppna porten bara för att få ut en cykel eller för att hämta en skruvmejsel? Det kan du göra, 
men du behöver inte. Det är enklare att snabbt komma in och ut med antingen en gångdörr som 
är integrerad i porten eller med en sidodörr. Vilket alternativ som är bäst för dig, beror på dina 
behov och tillgängligt platsutrymme.

  Optimerad gångdörr i port 

Vi har optimerat gångdörren enligt vår norm “Design 
möter säkerhet” . Resultat: En näst intill jämn yta  
mellan dörr och port och en högkvalitativ finish.  
Dessutom dolda integrerade gångjärn och ett utökat 
inbrottsskydd.

 Sidodörr 

Om ditt garage har ytterligare en ingång utöver porten, 
kan du beställa en sidodörr, i samma design som porten. 

  Gångdörr i port

Om du inte har utrymme för en sidodörr, ger en gångdörr 
integrerad i porten dig möjlighet att gå in och ut ur garaget 
utan att öppna hela porten. Det skyddar mot värmeförlust, 
då du slipper att öppna hela porten om du bara ska hämta 
något smått.  Gångdörr i port är endast möjligt för motor- 
drivna portar och placeringen är alltid i centrum av garage-
porten. 

 Gångdörrsramar av högkvalitativa
aluminiumprofiler

 Dörren identiskt lik garageportens design

 Dubbla dörrtätningar

 Handtag av aluminium

 Med dörrstängare upptill

 Utökad säkerhet med fingerklämmskydd

 Låg tröskel 45 mm, golvtätning som skydd
mot regn och smuts.

När tiden är av betydelse: sidodörrar 
och gångdörr i port

HOME I GARAGEPORTAR

Jämn yta mellan dörr och port



5

Smart- 
Home- 

lösningar

Med en motordriven garageport kan du bekvämt 
öppna och stänga din port med en fjärrkontroll 
från bilen. Speciellt när det är mörkt ute, eller vid 
regn och oväder känns det extra lyxigt. CarTeck 
motorer är “Made in Germany“ och kan användas  
både för takskjutportar och vipportar. Du kan 
utrusta din motordrivna port med flera tillbehör 
som t.ex fjärrkontroller, kodlås, extra LED- 
belysning, fuktsensor och fotocell. 

Komfort: Satsa på  
det där lilla extra

  LED it shine

Enkel och snabb installation, de magnetiska 
LED-stripsen ger optimal belysning i ditt garage. 
En rörelsedetektor som automatiskt slår på och 
av ljuset ger ytterligare bekvämlighet. Dra nytta 
av perfekt belysning och låg strömförbrukning. 
Bara att packa upp, klicka fast och du har ljus i 
ditt garage. Och så var det klart.

  Teckentrup motoröppnare övertygar med sitt  
  breda utbud av tillvalsmöjligheter, som t.ex.
 Stötsäker fjärrkontroll

 Laser för parkeringsposition

 Tilläggsbelysning

 Fuktsensor

 Rörelsedetektor

 Fotoceller

 Batteribackup vid strömbortfall

 Larm som ljuder vid brottförsök
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Inbrottsskydd? Säker funktionalitet? Pålitlig? Varför inte allt! Det är 
inga problem med en  Teckentrup garageport.

Ta det säkra före det osäkra.

  Inbrottsskydd 

CarTeck takskjutportar är 
testade och godkända för  
inbrottsskydd av tyska 
provningsinstitutet TÜV.

  Fingerklämmskydd   

Fingerklämmskydden skyddar mot farliga öppningsslitsar mellan  
sektionerna. Gångjärnsflikar täcker mittgångjärnen. Sidoskydd 
förhindrar oavsiktlig kontakt mellan karm och styrskena.  

 Tätt runtom

När porten är stängd, tätar gummilister i 
sidorna, vertikalt upptill, nedtill och mellan 
sektionerna vilket ger skydd mot regn och 
fukt. De 40 mm tjocka portbladen isolerar 
mot kyla.

HOME I GARAGEPORTAR

Topptätning Sektionstätning Bottentätning
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Testad 
säkerhet

Dina krav – vår service till dig
 Service 

Precis som vår CarTeck-garageport är vår service 
gjord med  precision. Och det betyder: Du får exakt 
den service du behöver - oavsett om det krävs 
en renoveringslösning eller om du planerar ett 
nybygge och letar efter rätt port. Din certifierade 
Teckentrupspecialist kan ge dig råd på plats, ta 
mått, installera porten och ta med din gamla port 
för deponering. Din nya CarTeck garageport kan 
installeras snabbt och enkelt tack vare att mycket 
är förarbetat i fabrik. Genom att anpassa porten till 
befintliga dimensioner tillgodoses varje installa-
tionssituation med perfekt anpassade mått. 

  Underhåll och skötsel 

Med CarTeck garageport investerar du i en  
kvalitetsprodukt som kännetecknas av hållbarhet.  
Vi rekommenderar därför även för dig som privat-
person vad som länge varit ett krav för kommersiell 
användning: årligt underhåll. Vi hjälper dig med  
skötsel och underhåll - våra auktoriserade parters 
erbjuder årlig genomgång och kontroll av din garage- 
port pålitligt och professionellt. Så att du kan njuta 
av den under lång tid, och säker portmanövrering 
garanteras. 
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VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

HOME I ÖVERSIKT

Dina fördelar i översikt.

TEKNISKA DATA

Orderstorlekar bredd (B)/höjd (H) 
(kundanpassade dimensioner)

B 2000 mm - 6250 mm / H 1875 mm - 3000 mm, max portdimension  
beroende på portens vikt.

Installation i Betong, murverk, lättbetong, trä

Portblad/sektioner Galvaniserad stålplåt – PUR-skum i sandwichkonstruktion, tätningar runt alla fyra sidor

Tjocklek portblad 40 mm

Inbrottsmotstånd TÜV-tested enligt ttz direktiv (tysk standard)

Fingerklämmskydd Invändigt och utvändigt enligt DIN EN 12604

Dörr i port Genomgångsdörr med låg tröskel, utåtöppnande

Smart-home Smart integration av garageporten via home system
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ÖVERSIKT

PANELUTFÖRANDEN Smal- och bredpanel Helpanel Spegelpanel

YTSTRUKTURER woodgrain stucco mikro-profil slät yta woodgrain stucco mikro-profil slät yta woodgrain

Trendkulörer         

Trädekor – – –  – – –  

RAL- NCS-kulörer         

Fönsteralternativ 7 7 7 7 9 9 9 9 4

Designapplikationer – – – – – – – 8 –

Inbrottsskydd standard standard standard

Fingerklämmskydd standard standard standard

Tätning 4 sidor standard standard standard

Multipla fjädrar standard standard standard

Förstärkta fjädrar tillval tillval tillval

Korrisionsskydd standard standard standard

Dubbelt vajersystem standard standard standard

Patenterade excentriska rullhållare standard standard standard

Gångdörr i port tillval tillval –

Sidodörr tillval tillval tillval

Handtags-set tillval tillval tillval

För mer information samt konfiguration  
av din drömport
https://www.teckentrup.se/garageportar


