TECKENTRUP I HOME

OEMOTSTÅNDLIG.
CarTeck garageportars mångsidiga värld.

WWW.TECKENTRUP.SE

Sida 6

DESIGN | SÄKERHET | SERVICE

6

VÅR FÖRETAGSPROFIL FÖR
DINA INDIVIDUELLA
BEHOV

Sida 8

KVALITETSSTANDARD
TÜV-certifierad kvalitet garanterar toppbetyg gällande säkerhet och hållbarhet.
Sida 12

VÅRA
TRENDFÄRGER

MED TANKE PÅ
FRAMTIDEN

Välj din favoritkulör
från vårt breda
urval.

Våra garageportar för dig
som bygger nytt.
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Sida 14

DIN ÖGONSTEN
Våra garageportar för
din renovering.

CarTeck
TAKSKJUTPORTAR
Välj från ett brett urval av
paneltyper, kulörer, ytstruktur och
fönsteralternativ.
Sida 18

12 GODA ANLEDNINGAR
Låt våra skräddarsydda lösningar, säkerhetssystem och inbrottsskydd övertyga dig.

LIKA INDIVIDUELL
SOM DU
Sätt din garageport
i blickfånget med
modern design.
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Sida 22

DESIGNURVAL

Individualiserat för dig: kulörval, ytstruktur,
paneltyper och fönsteralternativ.

CarTeck
VIPPORTAR
Upptäck möjligheterna att
göra individuella designval för
våra klassiska garageportar.
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CarTeck
KONFIGURATOR
Teckentrup takskjutportar
ger dig maximal flexibilitet
vid utformningen av din
garageport.

CO
NT
EN
TS

HOME I INTRODUKTION

4

KLIV IN I
VÅR VÄRLD AV
TECKENTRUPS
GARAGE PORTAR!
NYFIKEN PÅ VAD FRAMTIDEN HAR ATT

Säker och effektiv stängning av estetiskt
tilltalande garage är vår passion och våra
produkter tillgodoser alla önskemål på design,
säkerhet och service.
Teckentrups garageportar har i decennier använts
både i nybyggnation och renovering. Möjligheten
att individualisera spelar en stor roll när vi
utvecklar våra Carteck garageportar.

NYFIKEN PÅ VAD FRAMTIDEN HAR ATT ERBJUDA?
GARAGEPORTAR LIKA INDIVIDUELLA SOM DU.

HOME I PRODUKTSTANDARD

Design.
Säkerhet.
Service.

Teckentrup erbjuder mer än garageportar: vi tillhandahåller lösningar
för dina behov. Därför har vi satt tre kvalitetsnormer som möter
dina individuella behov för våra garageportar:
Design. Säkerhet. Service.
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Design
Vi kombinerar funktion med estetik.
Bra design är innovativ teknologi som uppfyller
dina önskningar. Våra garageportar öppnar upp
helt nya världar och erbjuder ett brett designurval.

Säkerhet
Vi kombinerar ingenjörskonst med trygghet.
Våra garageportar är inte bara säkra. Vi går ett
steg längre genom vår utveckling av integrerade
säkerhetskoncept – alltid steget före de
grundläggande kraven.

Service
Vi kombinerar snabbhet med pålitlighet.
Tillsammans med våra partners erbjuder vi allt
från en enda källa: från planering online till
installation. Du får alltid expertråd och den bästa
servicen för installation och underhåll.

HOME I KVALITETSSTANDARD

HARD CORE?
INGET
LÄTTARE
ÄN SÅ!

Även easy riders är imponerade: tack vare en
högkvalitativ stålkärna och hållbar ytbehandling
i flera lager klarar våra takskjutportar även de
mest tuffa förhållanden.TÜV-certifierad kvalitet
garanterar toppbetyg gällande säkerhet och
hållbarhet. Våra CarTeck garageportar är Hard
core (tuffa som stål) och matchar de hårda krav
som dagligt bruk kräver.
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Våra garageportar rör sig smidigt varje dag.
Smidiga motorer, precisa kontroller och
snabbsvarande dynamisk körteknologi ger dig
oslagbar bekvämlighet både när du skall iväg
och när du kommer hem. För att njuta av detta,
räcker det att parkera din Harley i garaget.

HOME I CO-CREATIONPROCESS

VI STRÄVAR EFTER
ATT ÖVERTRÄFFA
DINA FÖRVÄNTNINGAR
Upptäck våra
individuella lösningar
för DINA behov.
I allt vi gör sätter vi er, våra kunder och partners, i centrum. Vårt
mål är att uppfylla dina specifika önskemål på design, säkerhet
och service med våra CarTeck-lösningar. För att uppnå detta,
arbetar vi med er i en CO-Creation process, en skapelseprocess
byggd på samarbete. Vi implementerar era idéer i nära samarbete
med designakademier och våra produktutvecklare, eftersom
alla våra CarTeck garageportar kombinerar högteknologi med
individuell passion.
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Hur fungerar vår gemensamma Design-Thinking-Process?
FÖRSTÅELSE

SYNSÄTT

BRAINSTORMING

PROTOTYP

FINJUSTERING

FÖRSTÅ

SE DET UR

UTVECKLING AV

TESTA MED

TILL DESS ATT EN OPT

PROBLEMET

ANVÄNDARENS

IDEER UTIFRÅN

HJÄLP AV ENKLA

MAL, ANVÄNDARVÄNLIG

PERSPEKTIV

SATTA REGLER

PROTOTYPER

PRODUKT HAR SKAPATS

1 2 3 4 5

HOME I NYBYGGNATION

Med tanke på framtiden
när du bygger.
När du bygger hus, blickar du mot framtiden. Endast lösningar som håller i åratal är
goda investeringar. Det är detta som gör Teckentrups produkter så värdefulla.
Teckentrup står för "Made in Germany". Med över 80 års erfarenhet använder vi hållbara
material av hög kvalitet och arbetar med högsta möjliga precision.
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Våra fördelar för er som bygger
Värmeisolering
Din garageport bidrar till en positiv
energibalans.

Säkerhet på ny nivå
CarTecks komponenter är det ideala
systemet för inbrottsskydd.

Hållbara lösningar
Vädertåliga material och välfungerande
avrinningssystem motverkar korrosion.

Utmärkande design
CarTeck är lika individuell som du är
- med många panelvarianter och
ytstrukturer.

Enkelt att beställa
Designa din drömport bekvämt på din
hemdator. Med bara några få klick visar
CarTecks konfigurator hur din nya
garageport kommer att se ut.

HOME I RENOVERING

Din ögonsten.
Våra garageportar för
din renovering.
Flexibilitet och anpassningsbarhet är två av de mest viktiga faktorerna för oss på
Teckentrup, när vi designar våra garageportar för renoveringar där porten behöver
passa ihop med den existerande fasaden på både hus och garage. Utöver vårt
breda designurval erbjuder vi många tekniska fördelar och heltäckande
säkerhetstillbehör. Hitta en ny, individuellt anpassad port till ditt “gamla” garage.
Våra portexperter arbetar med dig på plats för att planera installationen enligt dina
önskemål.

Fantastisk
renoveringslösning.
Att renovera skyddar värdet av dina tillgångar, både
för morgondagen och för kommande generationer.
Vi som familjeföretag ser det på samma sätt. Endast
lösningar som bibehåller sitt värde i åratal är verkligt
goda investeringar.
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Våra fördelar för dig som renoverar
Ny port i ett
befintligt garage?
Med särskilda beslag och renoveringskit
blir din nya CarTeck garageport
installerad snabbt och enkelt.

Flexibel installation
Exakt anpassad för den befintliga öppningen –
– i precis de rätta dimensionerna
(även för garage med väldigt låg takhöjd).

Säkerhet på en ny nivå
CarTecks komponenter är det ideala
systemet för inbrottsskydd.

Enkelt att beställa
Designa din ideala port bekvämt hemma
på din dator. Med bara några få klick visar
CarTecks konfigurator hur din nya
garageport kommer att ut.

Vipport

Gör det lättare att köra in och ut

Takskjutport

Ta bort den gamla vipporten. Sedan då?
Dagens bilar är bredare än för 10 år
sedan. CarTecks konstruktion ger en
bredare portöppning och det blir bättre
utrymme för att köra in och ut. En
CarTeck takskjutport ger dig mer
utrymme framför och inne i garaget.
Du vinner yta, särskilt på sidorna och
undviker att repa bilens lack.

HOME I TAKSKJUTPORTAR

Mästerverket.
CarTeck Takskjutportar.
Skulle du vilja ge ditt nya hem en look som sticker ut? Eller måste garageporten
passa den övriga arkitekturen? CarTecks takskjutportar är lika individuella som
du är. Portsystemet, dess utbud av paneldesign, ytstrukturer, kulörer och fönsteralternativ ger dig mer än 40 000 valmöjligheter.
Lär dig mer om urvalet av CarTecks takskjutportar på följande sidor. Designa
ditt eget state-of-the-art mästerverk. Integrera ultra-modern fjärrstyrning och
viktiga säkerhetskomponenter, såsom inbrottsskydd. Din garageport kan också
kompletteras med en matchande sido- eller genomgångsdörr för personpassage.

Fördelar som övertygar
1 40 mm isolering (över hela panelen)
2 Liggande panel eller spegelpanel
3 Brett design- och kulörurval
4 Säker och tyst portgång
5 TÜV-certifierad säkerhet enligt EN 12604
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6 Bekvämt med fjärrstyrd motor
för att kunna öppna och stänga
från bilen
7 Matchande sidodörrar
och integrerad gångdörr

1

Skräddarsydda mått
Oavsett om det är för
nybyggnation eller renovering:
CarTeck takskjutport kan
anpassas till alla förhållanden.

3

2

Mer utrymme framför och
i garaget
En modern takskjutport
behöver mycket mindre
utrymme vid öppning och
stängning. Du kan parkera
precis utanför garaget.

goda anledningar
att välja en CarTeck
takskjutport

Jämna panelövergångar

Renoveringslösningar

Harmoniskt utseende tack vare
mjukt ribbade paneler och dolda
skarvar mellan sektionerna.

Vi erbjuder specialramar och
renoveringskit för en snabb och
enkel renovering

4
6

Gör det lättare att parkera
En CarTeck takskjutport ger mer
utrymme på sidorna, eftersom
den inte behöver den klumpiga
lyftmekanismen som en gammal
vippdörr kräver.

5

7

8

Inbrottsskydd
En CarTeck takskjutport i
kombination med anpassad
motor skyddar mot inbrott. Detta
är särskilt viktigt för garage
som har en dörr som leder in till
bostaden. .

Korrosionsskydd
Underdelen av karmen
har en plastdistans för
kontinuerlig ventilation, vilket
ger ett bestående skydd mot
korrosion.

9

Optimalt fuktskydd
Bottentätningen är resistent
mot röta, jämnar ut små
ojämnheter och skyddar mot
kyla och fukt.
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Tyst handhavande
Genomarbetad design in i minsta
detalj, som t.ex. löphjulen som är
gjorda av en speciell typ av plast
som medför en tyst öppning och
stängning.

Handhavarsäkerhet
Dragfjädrarna i CarTeck
takskjutportar ligger inkapslade i kanaler längs med taket
och garanterar ett en smidig
portdrift.

10
Hantverk av första klass
Våra portblad består av åtta
olika lager, vilket garanterar
extremt bra hållbarhet och
lång livslängd.

12

Extra säkerhet
Fingerklämskydd,
sidoskydd (standard) och en
fotocell (tillval) garanterar
ännu mer trygghet.

HOME I DESIGNURVAL

20

Steg för steg
mot din drömport.
Planera din garageport så att den blir i din smak. Välj från ett brett urval
av Teckentrups trendkulörer, övriga valfria RAL-kulörer, eller din favoritfärg
ur NCS-skalan. Dina val av kulör, paneltyp, ytstruktur och fönster kommer
förhöja det första intrycket av ditt hem.

HOME I PANELDESIGN OCH YTSTRUKTURER

19 200

RAL-kulörer

Trendkulörer / trädekorer

11

4

Fönsteralternativ

Paneltyper och
ytstrukturer

8

Applikationer

Mer än 40.000 individuella designmöjligheter
22

Spegelpanel

Slätpanel

Vårt designurval.

Bredpanel

Smalpanel

Micro

Woodgrain

Stucco

Slät

Paneler

Ytstrukturer

CarTeck takskjutportar finns i fyra olika panelutföranden. Vid sidan av kulör, är det valet av
paneltyp som ger störst effekt på designen.

Eleganta detaljer tilltalar olika smaker. Ytstrukturerna woodgrain, stucco, micro och slät yta ger
portbladen en extra estetisk dimension.

Portbredd upp till 5.5 m och höjd upp till 3 m i
kombination med fyra panelutföranden ger dig
möjligheten att hitta den perfekta porten för dig.
Vid önskemål kan vi även leverera en matchande
sidodörr.

HOME I FÖNSTERALTERNATIV

Akryl, klart glas
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Akryl, kristallstruktur

Akryl, opal

Våra fönsteralternativ.
Fönsteralternativ
Harmoniskt integrerade eller som en medveten
kontrast, i stil med fasad och fönster, spelar
fönstervalet en nyckelroll i att disigna ditt hems
helhetsintryck.

*

Ej möjligt i kombination med spegelpanel.

Rektangulär 1

Rektangulär 2

Spröjs Classic

Spröjs Romb

Kvadrat 1*

Rektangulär 3

Korsspröjs

Fönsterband av aluminium

Kvadrat 2*

Runt fönster (också i
rostfritt, vid slätpanel)

Maurice Thomé, Designer

Välj ditt
designfönster
Motiv 1: Bionics.
Tagen från formen på bladgräs, som är
väldigt starkt trots sin ringa vikt.
Motiv 2: Network.
Intelligenta kopplingar formade av celler
som agerar internt och externt.

Motiv 1: Bionics
26

Motiv 2: Network

ETT FÖNSTER
MED UTSIKT
MOT NY DESIGN

Presenterad exklusivt på BAU-mässan: de nya desigade glasalternativen (tillgängliga från Q4/2017).

Låt oss presentera: Maurice Thomé, designer
Är det spännande att designa en fönsterruta?
Maurice Thomé: Ja, eftersom det kombinerar design med funktionalitet. Fönster i synnerhet förhöjer
fasadens look påtagligt. Detsamma gäller för garageportar.

Varifrån tar du inspiration för din unika design?
Maurice Thomé: Idéerna för en design föds i en kreativ process där nyckelaspekter såsom säkerhet, länkas samman med trender, som till exempel de raka linjerna i bionics.

HOME I TRENDKULÖRER

VÅRA
TRENDKULÖRER.
Stort urval
Det finns många aspekter inblandade i valet av kulör på din garageport: du kan matcha den med färgen
på fönster och dörrar, plocka upp fasadens färgsättning eller bara välja din favoritfärg. Vårt breda urval
innefattar trendkulörer, RAL-kulörer, NCS-kulörer och attraktiva trädekorer.

HOME I TRÄPORTSDESIGN
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Träportsdesign.
Massivt trä
För dig som älskar äkta trä. Vår typ GSH solida
träportar är mycket resistenta mot väder, vind och
UV-strålning.

Valnöt

Obehandlad

Tall

Gran

Teak

Golden Oak

Night Oak

Mahogny

Winchester*

Trädekor
För dig som vill kombinera det varma utseendet av
trä med fördelarna med ett isolerat portblad, är vår
folierade, lackerade och UV-resistenta trädekor det
bästa alternativet.

*

Laminering med UV-resistent yta.

HOME I VIPPORTAR

Klassikerna.
CarTeck
Vipportar.
Teckentrup CarTeck Vipportsortiment är anpassade
för alla typer av garageportar. För enkel-, dubbeleller flerbilsgarage. Det breda sortimentet innebär
skräddarsydd design och gör det möjligt med
optiska highlights som passar med ditt hus arkitektur.
Till exempel i riktigt trä, vilket framhäver en naturlig,
varm design.

Fördelar som övertygar
1 Stort design- och färgurval
2 TÜV-certifierad säkerhet enligt EN 12604
3 Bekvämt med fjärrstyrd motor för att kunna
öppna och stänga porten (tillval).
4 Matchande sidodörrar och integrerade
gångdörrar

1

2

Löphjulen leds i spårade
skenor vilket innebär en
tyst gång. Den optimala
passformen på de
galvaniserade skenorna
ger en precis och tyst gång.

goda anledningar
för CarTeck
vipportar

Fjädersystem
Säkerhetssystemet med tre
säkerhetsfjädrar förhindrar att
fingrar kan klämmas mellan
fjädertrådarna. Kraften delas
upp på flera fjädrar, vilket gör
porten fallsäker.

3

Tyst och smidig funktion

Fingerklämskydd på
lyftarmen
Klämskyddet på lyftarmen gör
att porten kan utrustas med
motor, och uppfyller därmed alla
säkerhetsföreskrifter.

4
Tätningslist
Tätningslisten i kombination
med mothållsklacken i hård- och
mjukplast låter portbladet glidalätt
och ger pålitligt fingerklämskydd.

Enkel funktion
Lyftarmen som är överdragen
i plast gör att vipporten stängs
utan motstånd. Stödet för
lyftarmen och ramen är
sammankopplade och dessutom
hopskruvade. Detta garanterar
högsta stabilitet.

Inbrottssäkert lås

5

6

Det dolda tvåsidiga låset ger
säker och tyst låsning av porten.
När porten stängs, reglas
låssystemet automatiskt, vilket
motar ovälkomna gäster.

Inspiration
för dig.

HOME I ONLINE KONFIGURATOR

Enkel planering.
Konfigurator online.
Vägen till din drömport har aldrig varit kortare! Kombinera
bara ihop allt så som du vill ha det på www.teckentrup.se
Onlinekonfiguratorn leder dig genom garageportskonfigurationens
fascinerande värld i några få steg. Välj paneldesign, ytstruktur, kulör,
fönster och övriga tillval – på bara några klick kan du designa din
drömport.
Därefter kan du lägga in den i ett fotografi av ditt garage och njuta av
utsikten. Låt dig själv bli inspirerad.
Om du vill ha ett prisförslag på din konfiguration, skicka bara en
förfrågan till oss. Då kommer du snabbt få ett offertförslag från en
samarbetspartner i din närhet.

http://www.garagentor-konfigurator.de

36

HOME I DOOR SOLUTIONS

Made in Germany.
Levererad till världen.
Som ett andra generationens familjeföretag vet vi
hur värdefullt det är att ha mer än 80 års
erfarenhet att luta sig mot. Delar av denna
erfarenhet inbegriper förståelsen av att
pragmatism och en innovativ inställning inte
måste stå i strid med varandra. Faktum är att
de driver oss till att förbättra redan beprövade
lösningar.

Noggrannhet. Variation. Hållbarhet.

Projektsuccé “Made in Germany“

Vi sätter också hög standard för arbetsmiljö och
hälsa. 2012 etablerade vi integrerade
ledningssystem för miljö (DIN EN ISO 14001),
energi (DIN EN ISO 50001), och arbete och hälsa
(BS OHSAS 18001).

Mer än 900 anställda på våra anläggningar i
Verl och Grosszöberitz arbetar för att göra ditt
projekt till en succé. Med estetiskt tilltalande,
säkra, funktionella och högkvalitativa produkter.
Med systematisk kvalitetshantering från råvara
till produktion, från ordermottagande till
leverans. Fullbordat med pålitlig service för att
bistå dig i omfattande rådgivning och planering.
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For att garantera lång användningstid för våra
produkter och komponenter, använder vi bara
material av toppkvalitet, säkerställer precis
produktion med state-of-the-art maskinpark och
genomför fortlöpande kvalitetstestning inom vår
DIN EN ISO 9001-certifierade
kvalitetsledningssystem.

Teckentrup har undertecknat the Diversity
Charta, ett företagsinitiativ för att verka för
mångfald i företag och institutioner under
ledning av Förbundskansler Dr. Angela Merkel

Takskjutport
GSW 40-L
Installation i

Murbruk, betong, lättbetong, träreglad vägg

Isolervärde

0.56 W/(m²K) panel 40 mm

Vindklass enligt DIN EN 12424

Klass 3

Orderstorlek bredd/höjd i mm (standard-mått)

B 2000 mm - 5500 mm, H 1875 mm - 3000 mm mm (maximal portstorlek beror på vikten)

Min. överhöjd i mm

- Med motor: 120 mm eller 240 mm komplett fri öppning
- Med manuell drift och överhöjd 240 mm: -25 mm fri öppning

Min. sidomått vänster/höger sida

85 mm

Portblad

Separata portsektioner av galvaniserad stålplåt, installationsdjup portblad 40 mm,stålplåt och
PUR-skum i sandwichkonstruktion, tätning runt 4 sidor

Portbladets tjocklek

40 mm

Inbrottsskydd

ja - TÜV-certifierad enligt tyska TTZ direktiv

Fingerklämskydd

Insida och utsida enligt DIN EN 12604

Paneltyper

bredpanel, smalpanel, slätpanel, spegelpanel

Ytstruktur

- Insida: stucco
- Standardkulörer insida: RAL 9002 gråvit
- Utsida: woodgrain, stucco, micro, slät

- Standardkulörer utsida: trafikvit RAL 9016
- Trendkulörer samt valfri RAL- NCS-kulör mot förfrågan.
- Nederkant med bottengummi i anti freeze och rötsäker APTK-kvalitet

Fönster

- Reptålig akryl dubbelglas: klart, kristallstruktur, opalt
- Med vit polyuretanram eller fönsterband med aluminiumram

- 11 varianter, 4 grundformer: rektaungulära med eller utan spröjs, runda (ej möjlig med alla paneltyper)
- Runda rutor också med ram i rostfritt stål (en-glas)

Specialutrustning

Gångdörr med låg tröskel (utåtöppnande)

0.95 W/(m²K) portmatta

1.48 W/(m²K) komplett port, storlek 10 m²

- Med manuell drift och överhöjd 120 mm: -180 mm fri öppning
- Alternativt med portstopp: -80 mm fri öppning

Sidodörr för takskjutport
Installation i

GSW 40-L enkeldörr

GSW 40-L pardörr

Murbruk, betong, lättbetong, träreglad vägg,
kan installeras i eller bakom öppning

Murbruk, betong, lättbetong, träreglad vägg,
kan installeras i eller bakom öppning

Orderstorlek bredd/höjd i mm (standardstorlekar)

Karmyttermått: B 875 mm - 1400 mm, H 1925 mm - 2550 mm

Karmyttermått: B 1400 mm - 2500 mm, H 1925 mm - 2300 mm

Dörrblad

Galvaniserad stålplåt / PUR-skum i sandwichkonstruktion

Galvaniserad stålplåt / PUR-skum i sandwichkonstruktion

Dörrbladstjocklek

40 mm

40 mm

Paneltyper

bredpanel, smalpanel, slätpanel, spegelpanel

bredpanel, smalpanel, slätpanel, spegelpanel

Ytstrukturer

- Insida: stucco
- Utsida: matchande port GSW 40-L
- Nederkant med bottengummi i anti freeze och rötsäker APTK-kvalitet

- Insida: stucco
- Utsida: matchande port GSW 40-L
- Nederkant med bottengummi i anti freeze och rötsäker APTK-kvalitet

Fönster

- Reptålig plast dubbelglas: klart, kristallstruktur, opalt
- 11 varianter, 4 grundformer: rektaungulära med eller utan spröjs, runda (ej möjlig
med alla paneltyper)
- Med vit polyuretanram eller fönsterband med aluminiumram
- Runda fönster också med ram i rostfritt stål (en-glas)

- Reptålig plast dubbelglas: klart, kristallstruktur, opalt
- 11 varianter, 4 grundformer: rektaungulära med eller utan spröjs, runda (ej möjlig
med alla paneltyper)
- Med vit polyuretanram eller fönsterband med aluminiumram
- Runda fönster också med ram i rostfritt stål (en-glas)

Vipport
DL

DF

Installation i

Murbruk, betong

Murbruk, betong

Orderstorlek bredd/höjd in mm (standardmått)

B 1750 mm - 3000 mm, H 1875 mm - 2500 mm

B max. 3000 mm / 5000 mm, H max. 2750 mm / 2250 mm

Min. överhöjd i mm

min. 50 mm vid montage bakom öppning

80 mm / 100 mm (för standardbredd 5000 mm)

Min. sidoutrymme höger/vänster i mm

min. 75 mm vid montage bakom öppning

120 mm / 120 mm, 200 mm / 200 mm (för standardbredd 5000 mm)

Portblad

- Stående eller liggande fals
- Ram av galvaniserad plåt
- Panel av 1 mm galvanised stålplåt
- Trä stående eller liggand panel eller fiskben “Nordic spruce”

- Stående eller liggande fals
- Ram av galvaniserad plåt
- Panel av 1 mm galvanised stålplåt
- Trä stående eller liggand panel eller fiskben “Nordic spruce”

Portbladstjocklek

50 mm

75 mm

Inbrottsskydd

nej

nej

Panletyper

Stående eller liggande fals, spegel, trä

Stående eller liggande fals, spegel, trä

Ytbehandling

- Portblad: pulverlackerad, grundmålad trafikvit RAL 9016
- Ram: galvaniserat stål
- Trendkulörer och valfri RAL mot förfrågan
- Träportar: portbladets ram utan fyllning, pulverlackarad enligt RAL 8014 sepia-brun

- Portblad: pulverlackerad, grundmålad trafikvit RAL 9016
- Ram: galvaniserat stål
- Trendkulörer och valfri RAL mot förfrågan
- Träportar: portbladets ram utan fyllning, pulverlackarad likt RAL 8014 sepia-brun

Specialutrustning

Gångdörr (öppnas utåt)

Gångdörr (öppnas utåt)

Sidodörr för vipport
Enkeldörr ew-1

Pardörr ew-2

Enkeldörr RP-1

Pardörr RP-2

Installation i

Murbruk, betong

Murbruk, betong

Murbruk, betong

Murverk, betong

Order storlek bredd/höjd i mm (standardmått)

B 875 mm - 1250 mm, H 1875 mm - 2375 mm

B 1350 mm - 2500 mm, H 1750 mm - 2250 mm

B 750 mm - 1350 mm, H 1750 mm - 2500 mm

B 1500 mm - 3000 mm, H 1750 mm - 3000 mm

Dörrblad

Galvaniserad falsad stålplåt,
stål-paneler och ram

Galvaniserad falsad stålplåt,
stål-paneler och ram

Profilerad eller slät stålplåt,
stål- eller träfyllnad

Profilerad eller slät stålplåt,
stål- eller träfyllnad

Dörrbladstjocklek

50 mm

50 mm

40 mm

40 mm

Paneltyper

Stående eller liggande fals, spegelmönstrad

Stående eller liggande fals, spegelmönstrad

Stående eller liggande fals

Stående eller liggande fals

Ytbehandling

Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL 9016,
valfri RAL- eller trendkulör mot tillägg

Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL 9016,
valfri RAL- eller trendkulör mot tillägg

Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL
9016 eller sepiabrun, valfri RAL- eller
trendkulör mot tillägg

Pulverlackad, grundmålad trafiktvit
RAL 9016, valfri RAL- eller trendkulör
mot tillägg

Specialutrustning

Fönster

TECKENTRUP I HOME

Hitta din drömport bland CarTeck garageportar.
En kombination av teknologi och estetik, helt
designad för att möta dina individuella behov.

WWW.TECKENTRUP.SE

Vi hjälper dig gärna.

No. 206534

Helt rätt för dig.

Vi reserverar oss rätten att göra tekniska förändringar. 01/08/2017 (SE) Produktbilderna i denna broschyr bör ses som exempel.Slutprodukten kan därför skilja sig från bilderna i broschyren.

DESIGN I SÄKERHET I SERVICE

