Salhus Garasjeporter
– en mild start på dagen
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RYTERNA industriporter

VALGFRIHET
Et godt valg av garasjeport kan spare deg for mye hodebry i mange
år fremover. En garasjeport er en viktig investering, så det beste er å
gjøre en gjennomtenkt og helhetlig vurdering. Vi hjelper deg med å
gjøre et smart valg.
Det er mange hensyn å ta når man skal anskaffe ny garasjeport. Med mange års erfaring gir vi deg en løsning basert på dine
individuelle behov og ønsker. Du kan derfor
være trygg på at du får løsningen som er
best i forhold til ditt budsjett, bruksområde
og vedlikehold.
Hvilken stil man bør velge er ofte det første
man tenker på. Her er det først og fremst personlig preferanse som spiller inn. Samtidig
bør en garasjeport passe sammen med husets
arkitektur og nærområde. Vi veileder deg
slik at du ser helheten – noe du, og sikkert
naboen også, blir fornøyd med.

Sammen kan vi kartlegge hvilken type port
som gir best resultat. Størrelse, kostnad, klima
og leveringstid kan være med å avgjøre hva
som passer best hos deg.
Det er en del ulike tekniske alternativer å
vurdere. Er du ikke teknisk anlagt hjelper vi
deg gjennom disse. Å velge garasjeport er
et kjøp du skal leve med i mange år fremover. Vi deler gjerne vår erfaring og kunnskap med deg, slik at du kan være sikker at
akkurat den garasjeporten er rett for deg.
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MODERN grå

STÅLPORTER
Mange setter enkelt vedlikehold høyt på listen når de skal velge
garasjeport. Det er nok en av årsakene til at garasjeporter i stål er
blitt så populære i løpet av de siste årene.

Stålporter har en relativ lav egenvekt og
passer derfor spesielt godt for store porter.
Vær og vind gjør også at en stålport er et
godt valg. I motsetning til tre, som er et
levende materiale, vil en stålport ikke bli
påvirket av luftfuktighet i samme grad som
porter i tremateriale.
Standardfargen er hvit. Ønsker du en
spesifikk farge ordner vi det også.
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KLASSISK PORT MED SMÅ SPEIL
KLASSISK SP med sine små speil er en gjenganger i norske bomiljø. Med sitt tradisjonelle
utseende og fine trestruktur er dette en port
som faller i smak hos de aller fleste.
Modellen passer perfekt til små- og mellomstore garasjeporter, og leveres i standard hvit.
Tillegg for valgfri RAL-farge. Porten finnes
også med vindu og et bredt spekter dekor.

KLASSISK SP størrelser:
Høyde: 1,85 – 3,06 meter
Bredde: 2,49 – 3,66 meter

1. Stålplate
2. Polystyrene eller
polyurethane
isolasjon
3. Stålplate
4. Bunnlist

1
2
3
4

Notater:
KLASSISK SP
med små speil og
Cacade dekor.
Se side 20 – 21 for
alle dekoralternativer.
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KLASSISK PORT MED BREDE SPEIL
KLASSISK LP har med sine brede speil et
tradisjonelt og eksklusivt utseende. Dette
er en populær modell, og er derfor svært
utbredt i norske bomiljøer.
Modellen passer perfekt til store garasjeporter, og leveres i standard hvit. Tillegg for
valgfri RAL-farge. Porten finnes også med
vindu og et bredt spekter dekor.

KLASSISK LP størrelser:
Høyde: 1,85 – 3,06 meter
Bredde: 4,27 – 5,49 meter

Klemsikker:
Hele Klassisk-serien
består av

godkjente

klemsikre porter.
KLASSISK LP
med brede speil
og Cacade dekor
(under).

Notater:
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LINE HORISONTALE PROFILER
LINE HORISONTALE PROFILER er en port
med trestruktur og smale horisontale profiler.
Dette gir porten et klassisk og tidløst utseende. Passer godt til bomiljøer i både landlige og mer urbane strøk.
Modellen kan tilpasses de fleste portbredder,
helt ned til 1,50 meter bredde. Den leveres
i standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge.
Finnes også med vindu og et bredt spekter
dekor.

LINE HORISONTALE PROFILER størrelser:
Høyde: 1,85 – 3,06 meter
Bredde: 2,49 – 5,49 meter

1. Stålplate
2. Polystyrene eller
polyurethane
isolasjon
3. Stålplate
4. Bunnlist

1
2
3
4

Notater:
LINE med smale
horisontale profiler.
Både SP og
LP vindu med dekor
kan monteres.
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KLASSISK FLØYDØRSPANELER
KLASSISK OS er en port i god, gammeldags
fløydørsstil. Det dekorative speilene og trestrukturen i porten gir den et landlig og
sjarmerende preg. Med dekorhengsler og
håndtak forsterkes dette inntrykket.
Denne porten er bestillingsvare og leveres
i standard hvit. Tillegg for valgfri RAL-farge.
Finnes også med vindu og et bredt spekter
dekor. 10 – 12 ukers leveringstid.

KLASSISK OS størrelser:
Høyde: 1,85 – 3,06 meter
Bredde: 2,49 – 5,49 meter

Klemsikker:
Hele Klassisk-serien
består av

godkjente

klemsikre porter.

Dekorhåndtak og hengsler
Forsterker portens landlige preg.
Notater:
KLASSISK OS med
fløydørspaneler.
LP vindu med dekor
kan monteres over
to speil.
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MODERN sort

KLASSISK LP med full sunray

TREND hvit
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KLASSISK
LP sort

HORISONT hvit

MODERN grå

TREND sort

MODERN med egenvalgt farge

SATIN grå
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DESIGNPORTEN
Design din egen garasjeport! Du kan enkelt designe din garasjeport
med valg av overflatestruktur, vinduer, mønster, etc.
Selv om vi tilbyr et stort utvalg av ferdige
dekorelement, setter vi pris på dine personlige ønsker og forslag. Vi tilpasser ditt design
til garasjeporten. Du kan designe porten slik
at den matcher en standard hoveddør eller
tilsvarende.

Alt vi krever er mål på porten du ønsker
designet på og et bilde av døren som
designet skal kopieres fra. Dekordeksel
produseres av plater i rustfritt stål som kan
males i ønskede RAL-farger.

Notater:

Designelementer, velg blant flere former og farger.
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TOFLØYET DØR
Har du en garasje med liten takhøyde eller du ønsker å bruke hele
takhøyden, kan en tofløyet garasjedør være løsningen. Den blir brukt
både til garasjer, uthus og boder.

Tofløyet dør kan du få i valgfri RAL-farge og
i alle panelmodeller. Panelene kan plasseres
horisontalt eller vertikalt på alle typer dører.
Er det ønskelig kan vi levere døren med automatisk åpner. Maks størrelse: 3 x 2,5 meter.
Notater:

Dørene kan dekoreres med ønskelig dekorog vindusalternativer. Det kan velges mellom
standard- eller designvinduer med ramme i
rustfritt stål eller i gjennomsiktig “Full view
paneler”. Dørene er isolert, robust og gummiforseglet mellom alle ledd og rundt hele
omkretsen. Sinkbeslaget og den vedlikeholdsfrie stålrammen er malt i samme farge
som døren, eller i en farge etter ønske.
Dørblader kan deles 50/50, 70/30 eller hvilken
som helst annen rimelig andel. Montering
er rask og enkel med alle festene inkludert.
Håndtak i standard farger: Sort, hvit eller
aluminium.
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KLASSISK LP sort
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TREND
TREND er en port med plan profil, som gir
et moderne utseende. Trestrukturen i stålplatene gjør at den også passer til tradisjonell
arkitektur.

TREND størrelser:
Høyde: 1,89 – 3,15 meter
Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.

Leveres i fargene hvit, sort eller
antrasitt. Tillegg for valgfri
RAL-farge. Modellen kan enkelt
tilpasses de fleste portbredder.

Notater:

Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu
(31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelagt stål, eller
rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort
plast. Kan også leveres som rektangulære.
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MODERN
MODERN har helt slett overflate, med eller
uten tremønster. Dette gir porten et elegant
utseende, og den passer godt sammen med
moderne arkitektur.

MODERN størrelser:
Høyde: 1,89 – 3,15 meter
Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.

Leveres i fargene hvit eller
white oak. Sistnevnte modell
har tremønstret overflate.
Tillegg for valgfri RAL-farge.
Modellen kan enkelt tilpasses
de fleste portbredder.

Notater:

Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu
(31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelagt stål, eller
rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort
plast. Kan også leveres som rektangulære.
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HORISONT MED OG UTEN STRUKTUR
HORISONT har en horisontal profil og slett
overflate. Dette gir porten et ekslusivt utseende. Modellen passer godt både til moderne og klassisk arkitektur.

HORISONT størrelser:
Høyde: 1,89 – 3,15 meter
Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.

Leveres i fargen standard hvit.
Tillegg for valgfri RAL-farge.
Modellen kan enkelt tilpasses
de fleste portbredder.

Notater:

Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu
(31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelagt stål, eller
rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort
plast. Kan også leveres som rektangulære.
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MODERN SATIN
MODERN SATIN er en port med plan profil
og slett overflate. Den er foliert og har litt
glitter/ skimmer i overflaten. Modellen kan
enkelt tilpasses de fleste portbredder.

SATIN størrelser:
Høyde: 1,89 – 3,15 meter
Bredde: tilpasses alle størrelser, opptil 5,49 m.

LED-lyslist selges separat.

Notater:

Eksklusiv-serien kan leveres med firkantet vindu
(31 x 31 cm) i rustfritt eller pulverbelagt stål, eller
rundt vindu (33 x 33 cm) i rustfritt stål eller sort
plast. Kan også leveres som rektangulære.

19

SETT DITT PERSONLIGE PREG
Du kan enkelt tilpasse garasjeporten i forhold til husets arkitektur,
vinduer og inngangsdør ved valg av riktig dekor. Vi har et bredt
utvalg å velge mellom.
STÅLPORT TREND / MODERN / HORISONT / SATIN
Ramme

Størrelser

Rundt vindu

Børstet stål eller plast

Ø 33 cm

Firkantet vindu

Børstet stål eller pulverbelagt stål

31 x 31 cm

Vindu

Vindu leveres med enkle eller
isolerte sikkerhetsglass.
Dekor monteres på utsiden
av klart vindu. Vinduer og
dekor kan om ønskelig monteres
vertikalt på de fleste modeller.

STÅLPORT KLASSISK SMAL
Klart vindu
Cathedral
Cascade
Stockton
Waterford
Wagon Wheel
Sunray
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Ventiler leveres i sett
à 2 stk for utvendig og
innvendig montering.
Farge hvit eller rustfritt
stål. Utvendig mål:
13,2 cm x 33,8 cm

3 speil

4 speil

5 speil

STÅLPORT KLASSISK BRED

3 speil

4 speil

Klart vindu
Cathedral
Cascade
Stockton
Waterford
Wagon Wheel
Sunray
Full Sunray

KLASSISK SMAL
Bredde
2,49 m
2,59 m
2,74 m

KLASSISK BRED

Ant. speil Bredde
4
3,05 m
4
3,66 m
4

Ant.speil
5
5

Bredde
4,27 m
4,57 m
4,87 m

Ant. speil Bredde
3
5,18 m
4
5,49 m
4

Ant.speil
4
4

PANELMODELLER til tofløyet dør
Slick

Ribb

Midtribb (glatt)

Midtribb (struktur)

Mikroribb

Fyllinger

Flush

Chevron (Ribb)

Chevron (Flush)

Tradisjonell
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PORTÅPNER
Når du velger portåpner bør den stå i forhold til portens størrelse,
det er viktig at porten er i balanse. Fjærsystemet må alltid sørge for
at porten er lett å åpne og lukke manuelt, før portåpner tas i bruk.

Vi leverer Liftmaster™ portåpnere fra
Chamberlain – en av verdens største produsenter av garasjeportåpnere. En vedlikeholdsfri, ultra stille og rask garasjeportåpner
med innebygd multifrekvens radiomottaker
og førsteklasses, kraftfullt LED-lyssystem.
Vi har modeller som passer til både små,
mellomstore og store garasjeporter Alle
tilfredsstiller de siste EN- og IEC-standardene.
LiftMasters myQ teknologi gir deg muligheten til å kontrollere din garasjeport fra hvor
du enn måtte befinne deg med din smarttelefon, nettbrett eller PC. Slik kan du lett
holde kontroll på hva som skjer hjemme.
(Gjelder ikke LM50EVO)

LYSLIST
Med vår fleksible og stilrene lyslist i alunox
får du en effekt full belysning av garasjen
i nattens mørke. Den monteres enkelt på
karm, og kan tilpasses på lengden.
Leveres med høy kvalitets LED-lys (40.000
timer levetid, 100 lumen), strømforsyningsadapter (240V), og 2 x 2 meter kabel følger
med. Mål: L3000 x B40 x H20 mm
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Universal fjernkontroller og innvendig veggbryter som
leveres sammen med LM80EVO og LM100EVO.

SLIK SETTER DU OPP MyQ

1. TILKOBLING
Koble medfølgende kabel
til ruteren. Bruk plugg
gjeldende for ditt land
(ikke alle modeller).
Koble strøm til Internett
gateway. Når internett
er tilkoblet vil det grønne
lyset stoppe å blinke,
det vil lyse konstant.

2. OPPRETTE EN KONTO
Gå inn på myliftmaster.eu
for å opprette en ny konto,
hvis du ikke allerede har
en konto fra før.

3. REGISTRER GATEWAY
Skriv inn serienummeret
fra gateway. Se etiketten
på undersiden av din
Internett gateway.

FOR SMARTTELEFON:
App lastes ned gratis på

4. LEGG TIL MYQ
ENHETER
Bruk en aktivert datamaskin eller smarttelefon
med intenettforbindelse
for å legge til enheter.
Når du legger til en enhet,
vil det blå lyset på Internett
gateway slå seg på.

SLIK FUNGERER DET:

Smarttelefon
eller datamaskin

LiftMaster
Internett gateway

Din garasjeportåpner

Åpne eller lukke
din garasjeport

Installasjon MyQ: http://liftmaster.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4355/kw/videos
Flere intallasjonsvideoer finnes på: https://www.liftmaster.com/Customer-Support/Videos
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LÅS OG HÅNDTAK
Dersom du velger en løsning uten portåpner har vi låser og håndtak
til både Klassisk- og Eksklusiv-porter.

Lås til Klassisk-serie (t.v.) og Eksklusiv-serie (t.h.).

Utvendig (t.v.) og innvendig (t.h.) håndtak passer
til alle modeller.

Låssylinder og dørvrider er ikke inkludert,
men kan leveres om ønskelig.

BESLAG
Salhus Garasjeporter bruker LOBAS leddportbeslag, et kvalitetsbeslag produsert for norske
forhold. Mange kombinasjoner av beslaget gjør at det kan skreddersys en løsning som passer
dine ønsker og behov.
Leddportbeslagene er testet og godkjent etter den europeiske standarden EN 13241-1 som
setter høye krav til styrke, pålitelighet og sikkerhet. Sammen med høy kvalitet og lang erfaring hos vår leverandør, gjør dette leddportbeslaget til et trygt og sikkert valg. Valg av beslag
er ofte avhengig av sideplass og overhøyde (se tabell). Kontakt oss dersom du trenger hjelp.

MONTERING
Hos Salhus Garasjeporter står service og fleksibilitet i fokus. Vi tilbyr montering av garasjeporten din, men du står fritt til å montere selv om du foretrekker det. Når tiden er inne tilbyr vi
også service av garasjeporten din.

Les mer på salhusporten.no
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Overhøyde min 15 cm

Høyde

Høyde

Bredde

Bredde
Min
10 cm

Min
20 cm

Min
10 cm

Overhøyde min 15 cm

Høyde

Bredde
Min
10 cm

Min
10 cm

Nødvendig overhøyde

Beslagtype

Manuell

Portåpner

15 cm

15 cm

Universal lav m/ omb. sett
ekstra kjørehøyde

15 cm

15 cm

18 cm

18 cm

Fjærtype

Kjørehøyde

Minimum
sideplass

Manuell

Portåpner

Torsjon
bak

Porthøyde
÷ 14 cm

Porthøyde
÷ 0 cm

10 cm

Minor heavy

Torsjon
bak

Porthøyde
÷ 14 cm

Porthøyde
÷ 0 cm

7,5 cm

Minor heavy

Torsjon
framme

Porthøyde
÷ 14 cm

Porthøyde
÷ 0 cm

7,5 cm

16 cm:
Porthøyde
÷ 8 cm

Universal lav fra p.h 2,36
m/ kombi toppbrakett

Torsjon
bak

Porthøyde
÷ 13 cm

30 cm

Universal standard
fra p.h 2,24

Torsjon
bak

Porthøyde
÷ 2 cm

Porthøyde
÷ 0 cm

10 cm

30 cm

Universal standard
fra p.h 2,24

Torsjon
framme

Porthøyde
÷ 2 cm

Porthøyde
÷ 0 cm

15 cm

16 cm

16 – 29 cm

26 cm
30 cm

24 cm:
Porthøyde
÷ 0 cm

10 cm
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DØRER
Gjennomfør stilen på din garasje ved å velge en dør som matcher
garasjeporten. Alle dører kan leveres i samme utførelse som porten.
Finnes i breddene 80,90 og 100 cm og tilgjengelige høyder er 200 og 210. Dørkarmene leveres
i hvitt stål som standard. Kan leveres høyre- og venstre- hengslet ut og inn. Karm, låsekasse
2016 for sylinderlås og vrider medfølger.
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KLASSISK SP hvit

LINE RF hvit

KLASSISK OS hvit

HORISONT hvit,
golden oak, mahogny

MODERN hvit

TREND svart, antrasitt

ET SIKKERT VALG
Et gjennomtenkt valg av garasjeport er en viktig forutsetning for et
vellykket resultat når det kommer til utseende og funksjon. Personlig
smak, beliggenhet, omgivelser og klima er noe av det du bør tenke på.
Her er noen gode råd å ta med seg.
Enkel eller dobbel garasje
Det kan være rimeligere å velge en bred port
fremfor to enkle, men husk at det også er noe
dyrere å vedlikeholde en tung dobbelport.

Fargevalg
Stålporter leveres ferdigbehandlet etter
ønsket fargekode fra NCS-fargesystemet,
Prisene kan variere.

Det er nok enklere å kjøre inn i en dobbelport uten midtsøyle, men de fleste mener at
det ser «penere» ut med to enkle porter.

Miljøgaranti
Med hensyn til produksjon, frakt av materialer,
holdbarhet og gjenbrukspotensiale, er vi opptatt av å verne miljøet uansett type port.

Isolert garasje
Det er viktig å sørge for at garasjen har god
ventilasjon for å unngå kondensproblemer.
Bilen har det også best i en tørr, kald og godt
ventilert garasje.
Pris
Hvilket budsjett har du å forholde deg til?
Garasjeporter fåes i flere prisklasser, og vi
lager rimelige porter såvel som mer kostbare.
Spør oss om råd.
Leveringstid
Normalt 2 – 4 uker.

Vedlikehold
Ingen porter er helt vedlikeholdsfrie, men
noen krever mindre vedlikehold enn andre.
Stålporten omtales ofte som “vedlikeholdsfri”,
men dersom du bor i et område med mye
fuktig og salt luft bør stålporten vaskes
3 – 4 ganger i året.
Det er en god investering å etterkontrollere
vaiertrinser, vaiere og fjærer minst en gang
i året. To ganger i året er det en god rutine
å smøre alle bevegelige deler, og samtidig
frikoble motoren for å sjekke balansen i døren.

DINE MÅL:
Bredde

Portåpner

Ja

Nei

Høyde

Manuell lås

Ja

Nei

Overhøyde

Vindu i port

Ja

Nei

Sideplass, høyre

Persondør

Ja

Nei

Belte

Kjede

Sideplass, venstre
Garasjens dypde

Motor
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Salhus Garasjeporter AS
Besøksadresse: Bøvågen 27, 4262 Avaldsnes
Postadresse: Postboks 173, 4299 Avaldsnes
Telefon: 52 83 17 23 post@salhusporten.no
salhusporten salhusporten.no
Garasjeportløsninger siden 1987

Forhandler:
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