
Svensk design med innovativ teknik

Classic Door 
Garageportar

Vackra och säkra   
    garageportar



Konstruktion
• Eget utvecklat skensystem ger tystare öppning/stängning  

- längre livslängd
• Koniska skenor med kilfunktion mot väggen  

- ger minskat slitage på tätningar och skapar en tätare garageport
• Kullagrade nylonhjul med längre axlar  

- lång livslängd & bra inbrottsskydd
• Lågprofils gångjärn med fingerskydd 

 

• Takskjutport i galvaniserat stål med trästruktur  
- ger lång livslängd

• Isolering: polyuretan (high density) 
42mm tjocka portblad, U-värde från 1,0 
25mm mjuka gummitätningar mot portbladen och golvet

• Standard kulör: Vit polyesterfärg RAL 9016
• Portbladen är anpassningsbara till specialmått 

 

• High speed motor (+30%) med två fjärrkontroller och unikt  
krypterad sändningssignal  
- bättre inbrottsskydd

• Invändig start- & stoppknapp

Portblad

Motor

CE-godkänd och tillverkad enligt EN-
13241 och EN12604 

 
5 års funktionsgaranti 

(garantimontage)

Säkerhetstestad av RISE! 
(Research Institutes of Sweden)

Classic Door garageportar är testade enligt följande: 

• Långtidskörning, testad med över 52.000 körningar - Godkänd
• Vind- och lasttestad - Godkänd
• Vatten- och stormtestad - Godkänd
• Säker öppning/stängingstestad - Godkänd
• Energitestad - Godkänd 



Liggande smal panel med trästruktur

Liggande bred panel med trästruktur

Slät panel med trästruktur

Spegelpanel med trästruktur



Classic Door erbjuder Er möjligheten att skapa en unik port, vi anpassar porten efter Era önske-
mål. Vi lackerar i önskad NCS/RAL-färg som ger garageporten ett unikt utseende. 

Tillbehör till din garageport

Kodlås

Handsändare

Invändig start och stopp Nödlås

Bluetooth via app Motor

Gör din port personlig!

Ståldörrar
Ni vet väl om att vi även säljer ståldörrar.
-  Skräddarsytt är vår standard.
- Mycket tillbehör.
- Korta leveranstider.
- Stabil helgalvaniserad säker konstruktion.
- Standardlås är ASSA 310 (Hackregel).
- Tillverkad i Europa.
 

Kontakt
Vid frågor och funderingar så är 
ni alltid välkomna att höra av Er 
till oss!

Tel.nr.: 070- 69 70 352
Mejladress: info@classicdoor.se 
www.classicdoor.se
Montagefilm


