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LindabGarageporte
Skræddersyet og med 12 års garanti

Lindab
Garageporte
Skræddersyet til dansk byggestil
Der er flere overvejelser som gøres, når man skal have
en ny garageport. Ofte er det nogle helt åbenlyse beslutninger, såsom bredde, højde, farve og tilbehør.

Men hvorfor vælge en Lindab Garageport frem for en anden? Til højre kan du se nogle af de områder, hvor vi særligt
skiller os ud.

Tag et kig i brochuren og læs om de mange muligheder.
Så er vi ret sikre på, at du vil blive overbevist :-)
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Unik ventilationsåbning, som modvirker fugt og som samtidig
bidrager til et optimalt indeklima. Med ventilationsåbningen i toppen,
er det muligt at lufte ud, uden at få skadedyr og blade i garagen.

I tilfælde af brand udledes der 50 % færre giftige røggasser med en
Lindab Garageport. Samtidigt giver porten ikke næring til brand, og
derfor spredes eventuel brand langsommere.
Portpanelet er beskyttet mod frost, fordi vi med ekstruderet
polystyren har vi reduceret vandoptagelsen fra 3 til 0,5 %. Det
betyder at du kan holde varmen inde - og kulden ude i hele portens
levetid.
Sikkerheden er i top med en Lindab Garageport, som har både
fingerklemssikring, faldsikring og motor med indbygget indbrudssikring.
Vores produktionsmetoder og materialer er miljøvenlige og
komponenterne 98% genanvendelige. En port produceret med
kerne af ekstruderet polystyren udleder ca. 50 % mindre CO2
(Sammenlignet med porte af polyurethan skum).
Hos Lindab tror vi på vores produkter. Derfor tilbyder vi 12 års
garanti på portpaneler og 5 års ekstra produktgaranti ved montage
og service af Dansk Portservice.
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Lindab Garageporte
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Stål, stil og
styrke fra
inderst til
yderst
En garageport skal kunne modstå lidt
af hvert. Derfor er Lindab Garageporte
bygget op omkring en højisolerende
kerne beklædt med en robust stålplade.
En både stærk og let kombination, der
yder god beskyttelse mod indbrud, vejr
og vind, samtidig med at det passer
til husets arkitektur og har præcis det
tilbehør som du har brug for.
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Vidste du at...
Lindab er de eneste på markedet
som anvender ekstruderet polystyren som
kerne? Ekstruderet polystyren har en høj
isoleringsevne, giver ikke næring til brand,
samt reducerer vandoptaget med op til
84 % sammenlignet med andet
kernemateriale.

Garageport i standardfarve:
Sort P015 - RAL 9011
Stucco overflade
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Hos os går
sikkerheden
ikke op og
ned
Nul ulykker med Lindab Garageporte.
Dette er mantraet i vores sikkerhedsafdeling – og det overholder vi! Med en
Lindab Garageport er børn og andre
pilfingre i sikkerhed. Vores patenterede
“Finger Protection” system forhindrer, at
fingre kommer i klemme. Vores porte er
med indbygget faldsikring, som sikrer
at porten ikke kan falde ned, hvis en
wire eller fjedre skulle springe.
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Arktis
versus
tropisk
Kan det sommetider føles som om
garagen svinger mellem Arktis og
Troperne er det med al sandsynlighed,
fordi porten ikke er isoleret eller lukker
efter hensigten. Ikke nok med at det
har stor indvirkning på komforten, det
er også dyrt for varmeregningen. En
Lindab Garageport er opbygget af 46
mm isolerede sektioner med kuldebrosadskillelse i centerlinien, som giver optimal isolering og reducerer varmetab.

-°C
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Skræddersy
din nye Lindab
garageport
Garageporte skal være smukke at se på og gerne passe til husets arkitektur.
Med en Lindab Garageport kan man vælge mellem mange flotte farver og flere
overfladetyper. På den måde kan du skræddersy din port, så den harmonerer
med tag, døre, vinduer og træværk.
På de næste par sider kan du se et udsnit af de skræddersyede muligheder,
som du har med en garageport fra Lindab.
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Tjekliste
R Portbredde og højde
R Indbygningsmål
R Overflade
R Farve
R Ekstra Tilbehør
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Slip
fantasien
løs
Hos Lindab mener vi at der skal være plads til at slippe fantastien løs. Vi har en bred vifte af
standardfarver, men kan lave din nye garageport i alle regnbuens faver. Som noget nyt kan
vi også tilbyde Sablé/Granit farver, så du kan matche din nye garageport med farven på dine
vinduer.

Overfladetyper

Stucco
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Træstruktur

Glat

w
w
.l i
w
nd
ab
po
rt
dk
e.

Prelakerede farver

Hvid P010
RAL-nr.* 9003
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Lysegrå P022
RAL-nr.* 7044
Overflade: Stucco

Stålmetallic P045
RAL-nr.* 9006
Overflade: Stucco

Gåsevingegrå P461
RAL-nr.* 7038
Overflade: Stucco

Grafitgrå P036
RAL-nr.* 7024
Overflade: Træ/Stucco

Antracit P035
RAL-nr.* 7016
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Dark Silver P044
RAL-nr.* 9007
Overflade: Stucco

Sort P015
RAL-nr.* 9011
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Lakerede farver

Sablé farver

Gris 2150 Sablé
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Brun L434
RAL-nr.* 8017
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Teglrød L742
RAL-nr.* 8004
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Hvid SAA10F Sablé
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Grøn L874
RAL-nr.* 6003
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Blå L561
RAL-nr.* 5019
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Gris 2400 Sablé
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Gris 2900 Sablé
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Ildrød L412
RAL-nr.* 3000
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Gul L980
RAL-nr.* 1021
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Noir 900 Sablé
Overflade: Træ/Stucco/Glat

Noir 2100 Sablé
Overflade: Træ/Stucco/Glat

*Bemærk: De anviste farver og RAL/Sablé numre er vejledende. Kontakt Lindab A/S for en farveprøve med den korrekte farve inden bestilling. Forbehold for ændringer.
Mod merpris kan rammesektioner indfarves og yderligere specialfarver tilbydes.
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Garageport i specialfarve:
Rød - RAL 3004
Stucco overflade
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Vidste du at...
Vi kan lakere din garageport efter
alle farveviftens RAL farver? Kontakt
din lokale Lindab forhandler for at
høre mere.
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Lindab Garageporte
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Montering
af din nye
garageport
Lindab Garageporte fremstilles med let
montage for øje. Alle delene til porten er
således fra fabrikken gjort klar, og skal
blot monteres med ganske almindeligt
værktøj. En let montagevejledning hjælper fra start til slut. Vil du hellere overlade
montagen til professionelle, så hjælper vi
selvfølgelig også med det.

Scan koden og se
hvor nemt det er at
montere en Lindab
Garageport.
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Vidste du at...
Lindab Garageporte udvikles og produceres i Danmark? Ikke nok med du
får en hurtig levering, vi har også altid
reservedele i nærheden, skulle
det være nødvendigt.

Garageport i standard farve:
Sort P015 - RAL 9011
Stucco overflade
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En Lindab Garageport
klæder en Ford Mustang
For Tom Sandvei Larsen er garagen ikke

Noget andet som han er blevet glad for er

bare en garage - det er hans hobbyrum. Han

ventilationsåbningen, som gør det muligt at

har brugt meget tid på at indrette det, så det

lufte ud i garagen, uden at skulle have den

blev præcis som han ville have det.

åben.

Det rette indvendige look

Lindab har hele løsningen

For ham er det særligt det indvendige af ga-

Tom fik ikke kun en garageport, han fik også

rageporten, som han er meget tilfreds med.

hjælp til monteringen af porten. Lindab kom

Han er glad for den måde man har pakket

ud og foretog både opmåling og montering.

tingene ind på, da det gør at det er enkelt og

For Tom betød det at alt var taget fra hans

lækkert at se på.

skuldre og over på Lindabs.

Hør Tom Sandvei Larsen fortælle om
hans garageport og se hvor godt en
Ford Mustang klæder en Lindab Garageport. Scan koden på skærmen
eller se videoen på lindabporte.dk.

18

w
w
.l i
w
nd
ab
po
rt
dk
e.
Garageport i standardfarve:
Grafitgrå P036 - RAL 7024
Træstruktur
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El-betjening til alle behov
Med el-betjening fra Lindab, har du en sikker løsning med høj brugerkomfort.
Alle el-betjeninger er med kraftovervågning og indbygget indbrudssikring. Hvis porten
registrerer en utilsigtet åbning, vil den forsøge at tvangslukke porten. Ønsker du yderligere sikkerhed, kan du tilvælge fotoceller til dit system.
Når det regner, er koldt eller mørkt, er det ikke rart at skulle ud og åbne en garageport for at komme ind med bilen. Det kan du undgå med en automatisk portåbner, der
fjernstyres fra bilen. Et tryk på knappen, så åbner garageporten, og lyset i garagen bliver
tændt – så er det bare at køre ind i tørvejr.

Eksempler på elpakker
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Stærk Marantec 260 motor inkl. 2 håndsendere og
støjsvag køreskinne. Motoren har display for nemmere
programmering og har flere indstillingsmuligheder til fx
programmering af ekstra udstyr.
High-end motor i lækkert design og hurtig
åbningshastighed. Den hurtige Marantec 370 motor
med Blueline teknologi sikrer et lavere strømforbrug
og giver en bedre belysning. High-end tilbehøret giver
optimale betjeningsforhold og øget brugerkomfort.
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Vidste du at..
Du kan finde mere information på
lindabkatalog.dk, hvor der også er
priser, teknisk info, montage
anvisninger og garantibeviser.

Garageport i standardfarve:
Sort P015 - RAL 9011
Stucco overflade
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Vidste du at...
Vi hos Lindab tager miljøet alvorligt? Derfor er vores sammensætning
af materialer med til at produktionen af
Lindab Garageporte udleder 50 % mindre
CO2, sammenlignet med produktion af
opskummede porte.
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Miljø og bæredygtighed
Unikt og miljøvenligt kernemateriale
Kernen af ekstruderet polystyren gør Lindab Garageporte 40 pct. stærkere end porte
med en opskummede kerne. Polystyrenkernen er vandafvisende, og dermed er portene
frostsikrede. Vedhæftningen mellem kerne og beklædningsplader er dobbelt så god som
tidligere, hvilket øger portens holdbarhed.
Høj isoleringsevne
Panelerne holder varmen inde og kulden ude med en isoleringsevne (U-værdi) på 0,6 W/
m² K. Paneler og tætninger kan modstå høje vindstyrker og beskytter mod træk, hvilket
sparer på dit energiforbrug.
50 % færre giftige røggasser ved brand
En port produceret med kerne af ekstruderet polystyren udleder ca. 50 % mindre CO2
(Sammenlignet med porte af polyurethan skum). I tilfælde af brand udledes der 50 %
færre giftige røggasser med en Lindab port.
98 % genanvendeligt
Lindabs porte er skabt til at holde i mange år, men når porten en gang skal fjernes, så kan
du gøre det med ren samvittighed. Vores produktionsmetoder og materialer er miljøvenlige. 98% af komponenterne kan genanvendes, og det giver balance i dit miljøregnskab.
Miljødeklareret med EPD - fra vugge til grav
Lindab har udarbejdet en EPD, Environmental Product Declaration, der giver bygherre
og entreprenør tryghed i bæredygtige byggerier som fx DGNB, BREEAM m.fl. og sikrer
minimal miljøbelastning fra vugge til grav.
23

Lindab Garageporte
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PRODUKT INTRODUKTION: FUNKTI
Stemmekontrol
Spørg Siri, Alexa og
Google Assistant for at
åbne eller lukke din port

Automatisk lukning (IFTTT)
Åben og luk din garageport
automatisk med GPS
tracking eller på tid

Videoovervågning
Overvåg din garage fra alle
steder i verden og få
videoklip optaget.**

Fjern adgang
Hav kontrol over din port hv
som helst. Alle dine fjernbetjeninger i en enkelt app.

ismartgate

Så bliver det ikke nemmere!

Bruger styring
Status alarm
Tilføj
og afvisstyring
forskellige
Bruger
Modtag advarsler, når døren
brugere. Sæt
er åben, lukket, venstre åben
Ismartgate giver
digtid,
mulighed for Også
at dele
adgang
begrænsninger
efter
temperaturalarmer!
port
placering
medog
dine
gæster på ethvert tidspunkt og fra hvor

INTRODUKTION: FUNKTIONER
Automatisk lukning (IFTTT)
Åben og luk din garageport
automatisk med GPS
tracking eller på tid
Fjern adgang
Hav kontrol over din port hvor
som helst. Alle dine fjernbetjeninger i en enkelt app.
Status alarm
Modtag advarsler, når døren
er åben, lukket, venstre åben.
Også temperaturalarmer!
Kontroller op til 3 porte
Tilslut en ismartgate PROenhed til en kombination af
tre automatiske porte.
Multiplatform
Kontroller og overvåg din
garage fra telefon,
hjemmehøjttaler,24
tablet,
pc eller Apple Watch

Lindab Garageporte

Music
Playerved
(prohjælp
version)
som helst
af en smartphone,
Kontrollertablet
op til 3 porte
Ismartgate kan afspille dit
Tilslut
ismartgate PROeller pc. Med disse funktioner vil
alle en
husejere
favorit musik når du kommer
enhed til en kombination af
haveforlader
muligheden
for at tilpassetrealle
brugeresporte.
eller
dit hjem.
automatiske
indstillinger.
Multiplatform
FUNKTI
Nemt at installerePRODUKT INTRODUKTION:
En mulighed som alle husejere vilKontroller
elske! og overvåg din
Du skal kun bruge en
smartphone, en FUNKTIONERgarage fra telefon,
PRODUKT INTRODUKTION:
hjemmehøjttaler,
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Automatisk
lukning
(IFTTT)
skruetrækker og 20
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PRODUKT INTRODUKTION:
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Status
alarm
port, lige
meget hvor i verden du befinder dig.
pc
eller
Apple
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Music Player (pro version)

Oplev
ventilationsåbning
Se videoen

Der er mange
gode grunde til at
vælge en Lindab
Garageport

Garageport i specialfarve:
Grå - RAL 7022
Stucco overflade

LindabGarageporte
•

Hurtig leveringstid

•

Unik ventilationsåbning

•

Portbladstykkelse på 46 mm

•

Mange flotte farver

•

Vælg sablé farve og match husets vinduer

•

Effektiv kuldebroadskillelse

•

Lav U-værdi i hele portens levetid

•

Dansk produceret

•

Enkel montage

•

Bæredygtigt og miljøvenligt med EPD certificering
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Oplev
motorhastighed
Se videoen

Enkelt og stilfuldt
- også indefra

LindabGarageporte
•

Faldsikring

•

Mulighed for tagfølge

•

Motor med indbrudssikring

•

Unikt kernemateriale af polystyren

•

Skinnesystem uden synlige fjedre

•

Mulighed for anden indvendig farve

•

Støjsvag trækskinne

•

Ca. 50 % lavere CO2 udledning ved fremstilling*

•

Indkapsling af skinner

•

50 % lavere udledning af giftige røggasser ved brand*
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* Sammenlignet med traditionelle porte med polyurethan kerne

Lindabkatalog.dk
– lige ved hånden
Med Lindabkatalog.dk får du et hurtigt overblik over hele spektret af Lindab. Her kan
du få alle de brochurer og tekniske oplysninger som e-brochurer. I mange brochurer
er der link til montagefilm på Youtube.
Se online katalog på www.lindabkatalog.dk
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Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer
os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et
sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe brugervenlige, innovative produkter og løsninger og sikre
en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger
hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan
reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør
vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores
produkter og løsninger med brug af et minimum af
energi og naturlige ressourcer og derved mindske
de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender
stål i vores produktion og stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange,
uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et
lavere CO -udslip i naturen og et mindre energispild.
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