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Lindab garasjeporter
Med høy sikkerhet og enkel montasje

Lindab Doorline TM
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Garasjeporten som tåler  
både vær og hverdag

Hensikten med en garasjeport er naturligvis å beskytte det som 

er innenfor mot vær og vind og ubudne gjester. Men det er også 

viktig at den er sikker å håndtere. Lindabs garasjeporter er både 

funksjonelle og pålitelige uten at det har innvirking på utseende.

Portens paneler er bygd opp av en sandwichkonstruksjon bestå-

ende av en høyisolerende kjerne bekledd med en robust stålplate. 

Den polyesterlakkerte stålplaten er meget motstandskraftig mot 

vær og vind, og krever minimalt med vedlikehold.

Vårt sikkerhetssystem er utviklet for å oppfylle strenge EU-krav. 

Portene finnes i mange ulike farger, størrelser og strukturer for 

å passe både din garasje og ditt hus. Vi kan til og med tilpasse 

porten slik at den passer perfekt til din portåpning – uten ekstra 

kostnad.

Monteringen er rask og enkel og vil du bruke en automatisk 

portåpner er porten klargjort for det. Vi har også et komplett  

sortiment av tilbehør.
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LD 46 
Kvalitet som synes og merkes

Sterkere

Den sterke stålplaten gir god 

beskyttelse mot innbrudd og alt 

annet som en garasjeport skal 

beskytte mot. Den polyester- 

lakkerte porten tåler svært godt 

utsatte og værharde forhold. Den 

krever minimalt med vedlikehold 

og er lett å holde ren.

Lettere

Lindabs garasjeporter er pro-

dusert i en lettvektskonstruksjon 

som gjør den lett både å montere 

og å manøvrere.

Isolerende

Portens paneler har en kjerne 

av 46 mm høyisolerende ekstru-

dert polystyren. Et miljøtilpasset 

materiale som er gjenvinnbart. 

Polystyrenkjernen og den effektive 

tetningslisten minimerer varmetap 

og trekk i garasjen.
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Sikkerhet for alle

Feilsikring

Porten er velbalansert, og skulle 

ulykken være ute i form av en 

løftewire som ryker, er Lindabs  

garasjeport utrustet med en  

pålitelig fallsikring. Denne låser 

øyeblikkelig fast porten og hindrer 

den i å falle ned.

Fingerbeskyttelse

Lindabs garasjeporter har et inne-

bygd sikkerhetssystem som opp-

fyller de strengeste myndighets-

krav. “Finger Protection”-syste-

met, som er patentert av Lindab, 

gjør porten din sikker, samt at den 

oppfyller gjeldende EU-krav. Sys-

temet forhindrer at både barn og 

voksne klemmer fingrene mellom 

portens paneler. 

Også rundt skinnesystemet har vi 

tenkt på sikkerheten. En spesiell 

kappe hindrer fingrene i å komme 

i klem mellom skinner og kjørerull. 
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Fargevalg

Trestruktur

Portpanelene leveres som standard med 

en en holdbar polyesterlakkering i elegant 

trestruktur. Velg mellom tre nyanser.

Stålstuccostruktur

Som alternativ finnes en stålstuccostruk-

tur med polyesterbelegg. Ved valg av 

stålstucco finnes hele 12 farger å velge 

mellom.

Hvit
P010

Rapsgul
P980

Brun
P434

Teglrød
P742

Sort Energy
P016

Skogsgrønn
P874

Blå
P561

Mørk grå
P087

Duegrå
P461

Lys grå
P022

Grafittgrå
P036

Silvermetallic
P045

Hvit
P010

Brun
P434

Grafittgrå
P036

Spesiallakkering
Utover ovenstående farger kan vi tilby 

spesiallakkerte porter i nesten alle NCS/

RAL-farger.

Nyhet!

Nyhet! Sort Energy 

Finnes både i Stålstucco og trestruktur
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Tilbehør

Vi skreddersyr din port

Dersom du har bestemt deg for en port som skal 

åpnes manuelt anbefaler vi at du også bestiller 

håndtak og lås.

Vil du ha en motorstyrt port er det ikke nødvendig 

med verken håndtak eller lås, men ved strømbrudd 

er det selvfølgelig en fordel å kunne åpne porten 

manuelt med et håndtak.

For å kunne få inn dagslys i garasjen, kan porten 

monteres med en eller to rader med vinduer. Vin-

duene vil da bli i den øverste og/eller nest øverste 

seksjonen.

Porten kan også utstyres med ventilasjonsrist som vil 

plasseres i den nederste seksjonen.

Portbredde og antall vinduer og  
rister/seksjon

Portbredde i mm Vindu Ventilasjonsrist
1500 - 2200 2 maks 2 
2201 - 3000 3 maks 3 
3001 - 3600 4 maks 4 
3601 - 4000 4 maks 4
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Portåpnere til garasjeporter

Når regnet høljer ned og vinden 

blåser, vil man helst slippe å gå ut 

av bilen for å åpne garasjeporten. 

Men uansett vær er det et irrita-

sjonsmoment at man må ut av 

bilen, åpne porten og deretter inn i 

bilen igjen. Sannheten er at dersom 

man vil ha bilen parkert i garasjen 

så trenger man en automatisk 

portåpner. En egen liten betjent 

som hilser velkommen hjem, åpner 

porten og tenner lyset i garasjen. 

Det er en hverdagsluksus man kan 

unne seg!

Alltid tørrskodd - helt automatisk

Marantec 220

Benyttes til porter opp til 4000 mm 
bredde. 2 st. 2-kanal minifjernkontrol-
ler og 1 st.veggholder medfølger.
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Sikkerhet

Med bruk av en automatisk portåpner er sikkerthe-

ten høy. Porten åpnes ved bruk av riktig fjernkontroll 

og i låst tilstand forblir porten forsvarlig låst.

Dersom noe står i veien når porten går ned stopper 

den automatisk og går opp igjen så snart den møter 

motstand.

Mikrofjernkontroll

Ekstern fjernkontroll i mikro-format. Perfekt 
til nøkkelknippe. 3 kanaler.

Innvendig bryter

For åpning av garasjen innenfra.

Nødutkobling

Ved et eventuelt strømbrudd drar man helt 
enkelt ut nødåpningssylinderen med vaier, 
slik at motoren kobles ut og porten kan 
åpnes manuelt.

Minifjernkontroll

Ekstra fjernkontroll i miniformat. Perfekt til 
vesken eller handskerommet. 2 kanaler.
Ved kjøp av en motordrevet port inngår 2 
st. minifjernkontroller.

Kodelås

For åpning uten fjernkontroll eller nøkkel. 
Veldig sikker, og nyttig dersom familien 
ofte skal inn i garasjen uten bil f.eks med 
sykler eller hageredskaper. 3 kanaler.

Fotoceller

Fotoceller plassert 30 cm over gulvet 
sikrer at porten ikke stenges dersom noen 
eller noe er på vei inn eller ut.

Ekstra tilbehør
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Størrelse på portåpningen:

Bredde  B:   mm

Høyde  H:   mm

Kontrollmål:

Minste overhøyde O: 165 mm

Minste sidebredde S: 90 mm

*Minste romdybde – manuell betjening: D: 3050 mm

**Minste romdybde – med portåpnere D: 3550 mm

Målguide

Ta målguiden med ut i garasjen og mål opp 

iht. skissen. For å være sikker på at porten 

passer perfekt i hullet skal målene skrives ned 

og tas med ved bestilling av porten.

Bruk profesjonell portmontør om portens bredde 

overstiger 2500 mm.

     Maks 2410 mm

Gjør det selv 

Maks 2500 mm
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B

H

SV SH

OD

B:  Bredde portåpning
H:  Høyde portåpning
O:  Overhøyde

S:  Sidebredde
D:  Rommets dybde

Tenk på!

Dersom overhøyden O er over 400 mm skal det 

monteres et opphengsfeste for montasje av port-

skinner og motor.

– Overhøyde (O): min. 165 mm 

– Sideplass (SV/SH): min. 90 mm, også langs 

 porten inni garasjen 

– Kontroller at gulvet ved porten er jevnt og   

       vannrett, ellers vil ikke porten bli tett. 

– For å kunne feste alle skinnene på veggen  

 stabilt kreves fast material på minst 80 mm. 

– For å kunne feste portåpneren kreves fast 

 materiale i sentrum ovenfor portåpningen.

Tverrbjelker

Dersom det finnes tverrbjelker i taket må de mini-

mumsmålene som angis i skissen være oppfylt. 

* Dybdemål (D): min. 3050 mm ved manuell 

 åpning/stengning 

** Dybdemål (D): min. 3550 mm ved motor- 

 dreven port.

Min. 3050 mm*

Min. 165 mm

Min. 3550 mm**

Tverrbjelke eller lliknende

Loddrett snitt i garasjen
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At Lindabs garasjeporter er så enkle og raske å montere - gjør de til 

en økonomisk kvalitetsløsning.

En vanlig tilhenger benyttes for å frakte den nye garsjeporten, som 

kan hentes hos din lokale forhandler. Porten leveres i en stabil em-

ballasje som gjør den lett å håndtere og frakte.

Alle beslag som behøves for monteringen er med i pakken. Man 

trenger ikke kjøpe ekstra tilbehør, det er bare å sette i gang!

Så enkelt som drive-in!

Lindabs garasjeport kan monteres med vanlig verktøy som finnes i 

de fleste bygg- og jernvareforretninger.

Med hjelp av ”trinn for trinn” monteringsanvisningen som følger med 

er det lett å montere Lindabs garasjeport. 
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Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, 

produserer, markedsfører og distribuerer produkter 

og systemløsninger hovedsakelig i stål, for forenklet 

bygging og for et bedre innendørs klima. 

Vi tilbyr et bredt utvalg av komponenter og 

systemer for alle typer boliger i tillegg til nærings- 

og industribygg. 

Lindabkonsernet har ca 4 400 medarbeidere i 

31 land. Hovedkontoret ligger i Grevie utenfor 

Båstad i Sør-Sverige.

20
12

-1
1-

29


