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Vores produkt tilpasser sig dig – og ikke omvendt
Du bestemmer, hvordan din garageport skal se ud. Det er dig som bestemmer størrelsen og
hvordan den færdige løsning skal se ud. Desuden kan du nemt tilføje automatisk hejs til den
port, du har valgt, så du kan parkere nemt, bekvemt og uden at stige ud af bilen.
Vælg en farve eller en over ade, der bedst passer til din situation. Som standard fås portene i hvid eller brun. Men du kan også vælge enhver farve eller over ade fra RAL-paletten
– plus Gylden Eg eller Valnød. Vælg den over ade, der passer bedst til netop din garage.

RAL 9010 - Hvid

RAL 8017 - Brun

Gylden Eg

Valnød

RAL paletten
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Farveeksemplerne ovenover er kun vejledende. Mindre farveafvigelser kan forekomme på grund af trykketeknologien.
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NORDIC SYSTEMS SERVICE
På vores hjemmeside kan du se ere detaljer og farveeksempler, så det bliver lettere at vælge den rigtige port.
Hvis du ønsker hjælp til monteringen, har Nordic Systems
professionelle montører over hele landet. Bare ring, så
nder vi en løsning til en fast pris.

Nordic Systems – Totalløsninger i porte
Hovedkontor:
Damsbovej 19D
5492 Vissenbjerg
Tlf: 65 97 37 58
www.nordic-systems.dk

STÅL-VIPPEPORTE

STÅL-VIPPEPORTE

Protect 72/38, Protect 60/40, Optima, Classic

ENKELHED OG FUNKTIONALITET
2
Grunden til vores vippeportes store
popularitet er sammenhængen mellem
tre faktorer:1) En stabil konstruktion
og et letvægtsdesign, 2) en særdeles
fornuftig pris – 3) og muligheden
for at kunne tilføje nogle af de mest
efterspurgte ekstra features.
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Den holdbare port
Vi har produceret porten, så du kan få glæde af den længst muligt. Derfor er alle stålkomponenter, som er anvendt i konstruktionen, galvaniserede, og hvor det er muligt, er svejsninger
erstattet med skruer. På denne måde nedsætter vi risikoen for korrosion og rust – og forlænger dermed portens levetid.
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En økonomisk løsning
Konstruktionen af vippeporten giver fuld funktionalitet og samtidig muligheden for at udnytte
ekstra features som f.eks. isolerede porte, dør isat porten, ruder, ventilationsriste samt tilslutning til portautomatik. Muligheder som giver en høj bruger-komfort – men stadig til en
pris, der gør vores vippeporte særdeles konkurrencedygtige.
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Universelle produkter
Vippeporte er en universel løsning – både for enkelt-garager og garageanlæg. Og muligheden for at benytte ekstra features som maling i ønsket farve, dør isat porten eller isolering
er med til at give endnu ere muligheder for tilpasning.

Model

rammekonstruktion

Mulighed for
isolering

Dør mulig

Placering.

Max. Str. udv.
karmmål

Protect 72/38

72x38 mm

Nej

Nej

I hullet

2750x2280

Protect 60/40

60x40 mm

Ja

Ja

I hullet

2780x2380

Optima

60x40 mm

Ja

Nej

Bag hullet

2780x2380

Classic

60x60 mm

Ja

Ja

I hullet

3000x3000
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Sikkerhed
I konstruktionen af vippeportene er vi meget opmærksomme på, at de skal være sikre i brug.
Portene er udstyret med godkendte fjedre, som sikrer mod klemfare. Specialdesignede løbeskinner og mekanik sikrer, at porten glider let og ubesværet i enhver situation.

NYHED!
Model Compact kan leveres uden loftsmonterede løbeskinner. (Indhent information)
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