CARTECK
GARAGEPORTAR
Takskjutport XL upp till bredd 6250 mm

endast 120 mm
överhöjdskrav

torsionsmedfjädersystem

Kulör
Vårt breda kulörutbud ger dig möjlighet att matcha din nya garageport med stilen på ditt hem:
trendkulör, valfri RAL- eller NCS-kulör, metalliska effekter, eller stilfull trädekor – ingen önskan
lämnas ouppfylld.

Panelutförande

Fönster

Designa din garageport genom ditt personliga
val av paneltyp och ytstruktur. Välj någon av
ytstrukturerna woodgrain, stucco, mikro eller
slät yta i kombination med de olika paneltyperna
smalpanel, bredpanel, slätpanel eller spegelpanel.

Med fönster i garageporten får du både utsikt
och naturligt dagsljus i ditt garage.
Ge ditt hem karaktär genom att antingen matcha med husets fönster, eller välj ett utförande
som ger en avsiktlig kontrast.

Fördelar med våra garageportar












Genomgående 40 mm tjocka sektioner
Robust och värmeisolerad
Portar upp till bredd 6250 mm och höjd 2500 mm
Matchande sidodörrar som tillval
Med bekväm motordrift
Stort utbud av tillbehör
Testad av tyska TÜV för inbrottssäkerhet
Alla paneler med med slutlackerad yta
RAL- och NCS-kulörer
Trendkulörer till reducerat pris

Motorer och tillbehör
Med en garageportsmotor öppnar och stänger du behändigt din garageport via fjärrkontroll. Det är extra komfortabelt i mörker och regn. CarTeck garageportsmotorer
är av hög kvalitet “Made in Germany“ och kan användas på både takskjutportar och
vipportar. Med den nya generationen av motorer kommer många smarta tillbehör som
t.ex. olika varianter av handsändare, fotocell, LED-belysning, fuktsensor m.m.

Smart belysning
Sätt garaget och uppfarten i rätt ljus: ut- och invändig belysning ger säkerhet och lyfter intrycket av ditt
hem. Vi har rätt belysningslösningar som skapar stämningsfull atmosfär.

LED LIGHT BAR FÖR UTVÄNDIG BELYSNING
Vår nya utvändiga belysning ger effektiv och behaglig ljussättning med 1500 lumen per meter. LED LIGHT
BAR kan monteras i efterhand och du kan med små medel höja intrycket av ditt garage även om din port
redan är monterad.

INVÄNDIG BELYSNING: MAGNETISKA LED-STRIPES
6000 lumen ger en mycket bra belysning i ditt garage. Levereras komplett med kabel, automatisk rörelsedetektor och fjärrkontroll.

Torsionsfjädersystem
Torsionsfjädrar ger möjlighet till större portstorlekar och används därför som standard på garageporten CarTeck XL. Torsionsfjädrarna balanserar portens vikt.

Fjäderfäste

Fingerklämskydd invändigt

Fingerklämskydd utvändigt

Installationsdata

120 mm överliggare (ÖH)

240 mm överliggare (ÖH)

Fri passagehöjd = beställningsmått (höjd) - 40 mm

Fri passagehöjd komplett fri

Byggdjup vid motordrift / vid egen motor, se notering nedan
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B passage bredd (= Beställningsmått)
H

fri höjd (=Beställningsmått)
Den fria höjden avser avståndet från överkant färdigt golv till
underkant överliggare.
Vid planering av montaget, tag hänsyn till om öppningsmåttet
kommer att reduceras i ett senare skede, pga att t.ex. nytt asfaltslager
eller klinkers tillkommer efter montage av port.

HOME I TEKNISK DATA

Takskjutport XL för garage, överblick
ÖVERSIKT
Smal- och bredpanel

Slätpanel

Spegelpanel

YTSTRUKTUR

woodgrain

stucco

mikro-profil

slät yta

woodgrain

stucco

mikro-profil

slät yta

woodgrain

Trendkulör
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RAL- och NCS-kulör



















Fönsteralternativ
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Designapplikationer
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Testad inbrottssäkerhet TÜV

standard

standard

standard

Fingerklämskydd

standard

standard

standard

Tätning på fyra sidor

standard

standard

standard

Torsionfjädersystem

standard

standard

standard

Korrosionsskydd

standard

standard

standard

Gångdörr i port

–

–

–

Sidodörr

tillval

tillval

tillval

TEKNISK UTRUSTNING
Orderstorlek bredd/höjd i mm
(modulmått)

B 2000 mm - 6250 mm / H 1875 mm - 2500 mm, max portdimension är
avhängigt av portens vikt

Installation i

Betong, murverk, lättbetong, trä

Portblad/sektioner

Dubbelväggiga sektioner i sandwichkonstruktion, tillverkade av galvaniserad stålplåt och PUR-skum, sektionstjocklek 40 mm, tätningar på fyra sidor

Tjocklek portblad/sektioner

40 mm

Motor

CarTeck Drive 800/1100

Förstärkningsprofil

Standard

Inbrottsskydd

Testad och godkänd av tyska TÜV

Fingerklämskydd

Invändigt och utvändigt enligt DIN EN 12604

Smart-Home

Smart integration av garageporten möjlig via olika system

För mer information besök
www.teckentrup.se/garageportar/takskjutportar

RÅDGÖR GÄRNA MED OSS!

Nr. 300548 Tekniska ändringar i reserven. 01/10/21 (SWE) Produktillustrationerna i den här broschyren är exempel. De motsvarar därför inte nödvändigtvis standardutbudet.
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