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– til bilen, der skal have det bedste
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Lindab Doorline™

En port, der klæder dit hus
En garageport er en markant del af dit hus. Det er vigtigt,
at porten ikke dominerer dit hus, men er skræddersyet til
huset og den familie, der skal bruge den. Lindab Doorline
garageporte har mange muligheder, når det gælder
størrelse, farver og struktur. Derfor tør vi næsten garantere,
at du kan finde en port, der klæder dit hus.
Men en garageport er også en praktisk foranstaltning,
der skal holde regn, slud og uvedkommende gæster ude
– og varmen inde. Lindab Doorline garageporte er udført i
stål belagt med polyester – stærk og vedligeholdelsesfrit.
Kernen er højisolerende polystyren, så garagen også kan
bruges til et arbejdsrum, selv om vinteren.
Lindab Doorline garageporten er let at montere og kan
leveres med automatik, så porten åbner sig blot ved et
tryk på fjernbetjeningen.
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Stålstærk

Tåler både vinter og hverdag

Lindab Doorline garageporte er
bygget op omkring en højisolerende
kerne, der er beklædt med en robust
stålplade med en flot polyesterlakeret overflade. Det betyder, at porten
er både stærk, let og isolerende.

Stærkere
De stærke stålplader er en god
beskyttelse mod indbrud, og hvad
en garageport ellers kommer ud
for. Den polyesterlakerede port er
meget modstandsdygtig over for det
danske klima, og kræver ikke anden
vedligeholdelse end en våd klud en
De homogene sandwichpaneler giver en
gedigen port med stor styrke.
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gang i mellem.

Lettere
Lindab Doorline garageportens konstruktion gør den meget let, hvilket
betyder, at porten også er lettere at
betjene og montere.

Isolerende
Kernen i porten er en 46 mm
isolering, der består af miljøvenlig
ekstruderet polystyren, der kan genanvendes, når porten efter mange år
i brug er udtjent. Ekstruderet polystyren er højisolerende og derfor er
du sikker på en dejlig lun garage,
selvom du har en stor port.

Sikkerhed

Også til pilfingre

Sikkerhed har tidligere været et problem i forbindelse med garageporte.
Men med Lindab Doorline er børn og
andre pilfingre i sikkerhed.
Lindab Doorline lever naturligvis

Patenteret
Finger Protection

Køreskinne beskyttet

Lindab’s “Finger Protection” profil-

orden. En særlig kappe beskytter

samling forhindrer, at fingre kommer i

mod at få fingrene i klemme mellem

klemme og gør samlingen vindtæt.

skinne og kørerulle.

Traditionelle porte kan give klemte fingre.
Med “Finger Protection” er risikoen
helt fjernet.

Beskyttelseskappe ved køreskinner sikrer, at
fingrene ikke bliver klemt.

Også inde i garagen er sikkerheden i

op til den nye europæiske norm for
sikkerhed.

Faldsikring
Lindab Doorline garageporte har indlagt en ekstra faldsikring, der forhindrer porten i at falde ukontrolleret ned.
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Automatisk portåbner

Gør livet lidt lettere og meget

Marantec 220
Anvendes til porte op til 4000
mm i bredden. 2 stk. 2-kanal
minifjernbetjening og
vægholder følger med.

Når det regner, er koldt eller mørkt, er det ikke rart at
skulle ud og åbne en garageport for at komme helt ind
med bilen. Denne situation kan du undgå med en automatisk portåbner, der fjernstyres fra bilen. Et tryk på
knappen, så åbner garageporten sig, og lyset i garagen
bliver tændt. Porten aktiveres med din fjernbetjening.
Skulle der være
noget i klemme, når
porten er på vej ned,

Marantec 250

kører den automatisk
op igen, så snart den

Anvendes til porte over 4000 mm i
bredden. 2 stk. 2-kanal minifjernbetjening og vægholder
følger med.
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mærker en forhindring.

mere sikkert
Sikker ventilation

Med en automatisk portåbner er
sikkerheden i top. Porten kan kun

Med to hurtige tryk på fjernbetjenin-

åbnes med din fjernbetjening. I lukket

gen åbner portens øverste sektion

tilstand er porten forsvarligt låst,

sig, så garagen ventileres uden, at

også for uvedkommende!

uvedkommende kan komme ind.

Ekstra tilbehør

Minifjernbetjening
Ekstra fjernbetjening i miniformat. Perfekt til
tasken eller handskerummet.
Fås med 2 eller 4 kanaler.

Kodetastatur
Til åbning uden fjernbetjening eller nøgle.
Meget sikker og god, hvis familien tit skal i
garagen uden bil med f.eks. cykler eller haveredskaber. 3 kanaler.

Fotoceller
Fotoceller placeret 40 cm over jorden sikrer,
at porten ikke lukker ned, mens der er nogen
eller noget på vej ind eller ud.

Microfjernbetjening
Ekstern fjernbetjening i micro-format.
Perfekt til nøglebundtet. 3 kanaler.

Indvendig tryk
Til åbning af porten indefra garagen.

Nødåbning
Ved eventuelt strømsvigt trækker du blot i
nødåbningshåndtaget, og motoren kobles
fra, så porten kan åbnes manuelt.
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Udseende

Valget er dit
Find farven, der klæder dit hus
Med 12 flotte farver har du gode muligheder for at
finde den, der passer perfekt til husets døre, vinduer og
træværk. Vælg frit uden merpris.
Hvis du har særlige ønsker, udfører vi gerne speciallakering
mod merpris.
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Skal porten have ruder og riste?
Porten kan forsynes med ruder. Det giver ekstra lys i
garagen. For at sikre en god udluftning af garagen kan
Hvid ▼■

Stålmetallic ■

porten forsynes med riste.
Porten kan forsynes med ruder i øverste og/eller næstøverste
sektion.

Brun ▼■

Blå ■

Graﬁtgrå ▼■

Grøn ■

Skifergrå ■

Rapsgul ■
Lås til manuel
betjening.

Riste i portens nederste sektion giver
mulighed for god ventilation i garagen.

Greb til
manuel betjening.
Gåsevingegrå ■

Teglrød ■

Portbredder og antal af ruder og riste pr. sektion
Portbredde i mm

Lysegrå ■

Rød ■

▼ = Standardfarve med træ-struktur
■ = Standardfarve med stålstucco-struktur

Ruder

Riste

1200 - 2200

2

max.2

2201 - 3000

3

max.3

3001 - 3600

4

max.4

3601 - 4400

5

max.5

4401 - 5200

6

max.6

5201 - 5600

7

max.7

(Antallet af ruder pr. sektion er fast i forhold til portens bredde).

Hvis porthullet er for højt
Hvis du ønsker en lavere port end det porthul, der er i din
garage, kan du vælge at montere et såkaldt overfelt.
Træ-struktur

Stålstucco-struktur

Top/bund kassette lakeret i

Top/bund kassette leveres

portfarve.

i galvaniseret. Kan males i
portfarve mod merpris.

Det vil sige, at du bestiller en løs portsektion ekstra. Den
bliver leveret i samme farve og struktur som selve porten.
Du skal så blot tilpasse den og montere den øverst i porthullet med den medfølgende U-proﬁl.
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Lindab Doorline garageport

med fyldninger
En port med fyldninger

Skal porten have ruder?

Denne port med fyldninger fås i 9 standardmål. Dvs. at

Fyldningsporten kan forsynes med ruder.

porten passer i porthuller i standardmål med små tolerancer
i bredde/højde. Porten fås kun i hvid og med træstruktur.

Porten kan forsynes med ruder i øverste og/eller næstøverste
sektion.

For at give plads til porten skal der være noget plads i
siderne og over porten. Hvis du har et porthul i nøjagtig
standardmål, er den plads, der kræves i hver side, 90 mm.
Det samme gør sig gældende for pladsen over porthullet.
Her er standardmålet 165 mm.
Standardmål for garageporte med fyldninger
Bredde i mm *

2410
(min. 2330)

2560
(min. 2480)

3010
(min. 2930)

Højde i mm **

1990
(min. 1940)

2070
(min. 2020)

2140
(min. 2090)

* kan anvendes til porthuller, der er op til 80 mm smallere end
ovenstående mål, hvis sidepladsen øges tilsvarende.
** kan anvendes til porthuller, der er op til 50 mm lavere end ovenstående mål, hvis overhøjden øges tilsvarende.
Se opmålingsskema side 12/13.
Er forholdene anderledes, er der måske alligevel en løsning
– kontakt Lindab.

Greb til
manuel betjening.

Lås til manuel
betjening.

Farve og overflade

Hvid

Træ-struktur
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B:
H:
O:

Porthulsbredde
Porthulshøjde
Overhøjde

S:
D:

Sideplads
Rumdybde

Opmåling
Tag skemaet med ud i din garage. Mål op og overfør
målene til bestillingslisten, der aﬂeveres i dit byggemarked
eller tømmerhandel. Du kan også bruge www.lindab.dk.
For at sikre, at porten får den nødvendige plads og
kommer til at passe perfekt til porthullet, skal du anføre
og kontrollere de her viste garagemål:

Bemærk:
Er overhøjde O over 400 mm, skal der monteres ramme til
ophæng af port og portåbner. Er overhøjden O under
165 mm, kan Lindab levere et overfelt til porthullet, så
overhøjden bliver tilstrækkelig.

Kontroller også gulvet
Ved porthul skal gulvet være plant og i vater, for at porten
kan slutte tæt. Det er også en fordel, hvis gulvet ved
porthul har lidt fald udad.

� ��������������������������

Pas på tværbjælker
�����������������

Hvis der er tværbjælker under loft, skal disse opfylde de
���������

���������������������������

minimumskrav, som ovenstående tegning viser.
Er forholdene anderledes, er der måske alligevel en
løsning – kontakt Lindab.

��������������������
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Lindab garageport

... med fyldning

Dine mål:

Dine mål:

Største porthulsbredde

B:

mm

Største porthulshøjde

H:

mm

B:

o 2410 mm

B:

o 2560 mm

B:

o 3010 mm

H:

o 1990 mm

H:

o 2070 mm

H:

o 2140 mm

Mindste overhøjde

O:

165 mm

Mindste sideplads

S:

90 mm

Mindste rumdybde – manuel betjening

D:

3050 mm

Mindste rumdybde – med portåbner

D:

3300 mm

Største porthulsbredde
(vælg én bredde)

Kontrolmål:
Mindste overhøjde

O:

165 mm

Mindste sideplads

S:

90 mm

Mindste rumdybde – manuel betjening:
Ved portbredde under 4000 mm *)

D:

3050 mm

Ved portbredde over 4000 mm *)

D:

3200 mm

Mindste rumdybde – med portåbner
Ved portbredde under 4000 mm
og højde under 2200 mm **)

D:

3300 mm

Ved portbredde under 4000 mm
og højde over 2200 mm **)

D:

3550 mm

Ved portbredde over 4000 mm **)

D:

3550 mm

Største porthulshøjde
(vælg én højde)

Kontrolmål:

Regn selv prisen ud ...
På Lindab’s hjemmeside er der et program,
som kan udregne prisen på din garageport.
Adressen er www.lindab.dk/garageport
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Montering

Det er let med Lindab
Lindab Doorline er den billigste kvalitetsport monteret

3

– da du let selv kan montere den.

1

Lindab Doorline garageporte kan samles med almindeligt værktøj.

4
En almindelig trailer kan sagtens rumme din nye garageport, som du
kan hente i dit lokale byggemarked. Porten leveres i en stabil emballage, der gør den let at håndtere og fragte.

2

Ved hjælp af en udførlig montagevejledning, der følger med, er det let
at montere en Lindab Doorline garageport. Men har du ikke selv mod
på det, kan vi også formidle kontakten til en professionel portmontør,
og ved portstørrelser over 4000 mm anbefaler vi, at du bruger professionel assistance.

5
Du kommer ikke til at mangle skruer og tilbehør.
Alt er med i pakken fra Lindab, så du kan gå i gang med det samme.

Resultatet er en smuk port, som du kan beundre i mange år fremover.
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Produkter fra Lindab Profil

Lindab Coverline™

Lindab Coverline til tag og facader er den bedste
løsning til landbrug og industri. Pladerne fås i
mange profiltyper og farver, der let kan kombineres
og giver et utal af muligheder. En stærk og holdbar
løsning.

Lindab Topline™

Den smukke tagløsning med gennemført tegllook.
Det originale Lindab Topline ståltag giver med sine
smukke buer og glatte overflade et flot tag, som
man kan glæde sig over år efter år. Lindab Topline
kan monteres direkte oven på det eksisterende tag,
hvilket gør det til en stærk løsning til renovering.

Lindab Rainline™

Én for alle … byggerier. Lindab Rainline Stålmetallic
kan anvendes til alle byggeopgaver. Tagrenden
har et flot zinklook og stålets styrke samt et
“kliksystem”, der sikrer en let og hurtig montage
uden brug af hverken specialværktøj, lim eller
lodninger.

Lindab Construline™

Som alternativ til tungt, skævt og vådt tømmer,
giver Z- og C-åse en stor bygningsflexibilitet der
giver mulighed for stor afstand imellem stålspærene, en bred port og færre spær, der tager
plads inde i bygningen. En stærk og let løsning helt
uden risiko for råd og svamp.

Lindab Doorline™ Industri

Et komplet program af stærke og driftsikre ledhejseporte, der er ideelle til de hårde krav, der er til
f.eks. industri- eller landbrugsbygninger. Et stort
udvalg af farver og flotte kombinationsmuligheder
giver stor frihed til udformning og design.

Lindab Doorline™ Garage

Markedets stærkeste garageport – til bilen, der
skal have det bedste. Uden merpris skræddersyes
porten præcis til din garage og du vælger frit
mellem 12 flotte farver. Og så er Lindab Doorline
garageporten utrolig let at montere.

Se mere på www.lindab.dk

Lindab Profil A/S
Tlf. (+45) 73 99 73 73

