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Vi gi’r dig muligheder
Vippeporte og hejseporte i træ eller stål. 

Døre til stalDe, garager og uDhuse. 

BranDDøre, skyDeDøre, inDustriDøre. 

Du Vælger. Vi leVerer.

TYPE: MODERN
omlakeret i ral 9005 sort
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Bag en topmoderne virksomhed står en håndværker...

Vi gør det let at vælge rigtigt
hos arkas får du døren og porten til fremtiden. og du får 

præcis den løsning, du selv ønsker.

arkas tager nemlig altid udgangspunkt i dig. om du skal 

bruge en ny facadedør eller tre nye hejseporte i mahogni 

- om du bor i et moderne nybyggeri eller i et hus med  

historie, som fordrer respekt. Vores opskrift er den samme: 

Du skal være tilfreds, før vi er det.

arkas kan tilbyde et stort og alsidigt sortiment af porte 

og døre. smukke, solide og langtidsholdbare. Vi har et 

moderne produktionsapparat, som sikrer dig en konstant 

høj kvalitet og sikkerhed for en hurtig levering. og vi har 

den håndværksmæssige kunnen og erfaring, der giver 

plads til de små detaljer og det særlige design, som ad-

skiller dig fra vore andre tilfredse kunder. 

Vi håber, at denne brochure kan give dig masser af inspi-

ration til valget af nye døre og porte. Vi ser frem til at høre 

fra dig og høre om dine ideer - så finder vi en løsning. Vi 

kan mere, end du tror.

arkas har, under navnet pe porte, ca. 30 års erfaring som 

producent af porte og døre. nu har vi skiftet navn, men 

kvaliteten og servicen er lige så høj som før. Vi står for 

smukt dansk håndværk, unikke løsninger og levering til 

tiden. også i fremtiden.

god fornøjelse.



Vælg den rette port...

Ledhejseporte i træ

træ har en naturlig og varm glød. en port i 

træ kan give dit hus og din garage et mere 

eksklusivt og autentisk anstrøg, og med 

den rigtige pleje kan den sagtens holde i 

mange år. Findes i flere varianter.

Ledhejseporte i stål

stål er let og praktisk i hverdagen, og ikke 

mindst er det let at vedligeholde. overfla-

den kan fremstå smuk i mange år, uden at 

koste en masse arbejde. også stålportene 

fra arkas er lette og sikre at håndtere.

Vippeport i træ

Denne klassiker på markedet fås i mange 

varianter - også én, der passer til din ejen-

dom! Fælles for dem er, at de er hurtige 

at montere, enkle at betjene og lette at 

vedligeholde. en god løsning, også til større 

garage-komplekser.

VELkOMMEN!
porte er med til at give dit hus sit sær-
præg. Det er også noget af det første, 
dine gæster får øje på.
Derfor er det vigtigt, hvilken port du væl-
ger, så huset fremstår harmonisk. uanset 
hvornår dit hjem er opført. alle huse bærer  
præg af deres årgang - og det bør du 
tage højde for.
Med porte fra arkas er det let at finde en 
mulighed, der passer netop til dig. Vi har 
så mange løsninger, at der også er én, der 
passer perfekt til dig og til dit hus.I perfekt harmoni...
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TYPE: HORISONT
unique-mahogni ledhejseport



Dit eget valg...

Dine ønsker BesteMMer. Vi proDucerer  

Dine porte eFter Mål og præcist eFter  

Dine kraV - og Vi har porte i alle pris-

klasser. uanset hVilken størrelse Dit 

Murhul har, FinDer arkas Den løsning, 

Der passer til. hVer gang.

Din egen stil
Du vælger stilen. hvis du har en 
særlig idé til, hvordan din nye port 
skal se ud - og hvilke farver, du 
foretrækker - så giv os et udkast. 
Vi er altid klar til at finde en løs-
ning, så du får en personlig port  
- helt i din egen stil.

Din egen montør
hvis du ønsker det, kan arkas 
naturligvis tilbyde montage af 
alle vore porte. Det giver dig den 
optimale sikkerhed for, at arbejdet 
bliver udført korrekt og uden fejl. 
Med garanti. 

Dine egne mål
Du leverer målene. så leverer vi en 
port, der passer helt perfekt og på 
millimeter. Du får den personlige 
løsning uden at gå på kompromis. 
hos arkas lytter vi nemlig mere, 
end vi taler.
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Ledhejseporte i træ
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TYPE: HORISONT
unique-mahogni ledhejseport



Landlig charme

Med en arkas-port i hårdt træ får du ikke bare et unikt produkt, 

der kan tilpasses dine præcise ønsker. Du får også en smuk og 

langtidsholdbar indgang med et eksklusivt look.

uanset om du vælger mahogni, teak eller eg (som vist på bagsiden), 

er porten let at vedligeholde. og med flere træsorter at vælge  

imellem, kan vi altid finde en løsning, der passer til resten af huset, 

så hele boligen fremstår smukt og gennemført.

samtidig er alle vore ledhejseporte i træ fuldisolerede. Det gør 

ikke bare porten mere solid - det sørger også for, at din garage er 

bedre rustet mod det skiftende danske vejr. 
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Ledhejseporte i træ
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TYPE: COUNTRY
unique-mahogni ledhejseport 
med buede fyldninger

Personligt præg

Vore porte er lige så unikke som vore kunder. Derfor ope-

rerer arkas ikke med standard-størrelser i træporte. 

Det er dine ønsker, der afgør design og mål, håndtag og 

farve. som noget unikt kan vi også lave din port, så den 

passer nøjagtigt til en bue i murværket.

Du vælger selv. Bortset fra den høje kvalitet. Den kan du 

ikke slippe for.
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TYPE: COUNTRY
unique-flex ledhejseport

Nye muligheder

TYPE: HORISONT
unique-flex ledhejseport

TYPE: COUNTRY
unique-flex ledhejseport

Med en malet træport får du endnu flere muligheder for at 

vælge.

her kan fantasien få frit løb, når porten skal have det look, 

der passer til dig og dit hjem. om det er med fiskebens- 

mønster, lodrette spor eller fyldninger. også her er kvaliteten 

og holdbarheden i top - og så er en malet træport faktisk let-

tere at vedligeholde, end mange tror. 



Vippeporte i træ

TYPE: CLASSIC
Med Fix-greb og sparkeplade

VIPPEPORT I TRæ
Vippeporten er en klassiker. Det er ikke uden 
grund.
Med en vippeport fra arkas får du en solid 
og tidløs port-løsning, som din håndværker 
hurtigt og let kan montere. og prisen er altid 
meget attraktiv.
Vippeporten er ikke blot populær til private 
hjem. også større garage-komplekser vælger 
ofte denne solide og driftssikre model, som er 
let at vedligeholde. 
også når det gælder vippeporte, kan du selv 
være med til at bestemme design og finish. 
uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, 
at en vippeport fra arkas aldrig går af mode. 

På vippen til perfekt
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Til dem med én garage. Eller mange flere.

TYPE: FLEX
Med 4” vandrette spor

TYPE: FLEX
Med 6” vandrette spor
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Ledhejseporte i stål
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TYPE: MODERN
omlakeret i ral 7016 antrazitgrå



stilrent og harmonisk

stål er ikke bare smukt, stilfuldt og slidstærkt. Det er også utrolig 

let at vedligeholde.

en arkas-ledhejseport i stål er enkel og fleksibel. Den er enkel i 

sit udtryk og hurtig at få monteret - den findes i forskellige varian-

ter - og så kan arkas levere porte i alle mål, så den passer netop 

til dit murhul. hver gang.

Desuden leverer vi kun fuldisolerede stålporte. til gavn for miljøet 

- og din varmeregning.

Med en stålport får du tid til andet end vedligeholdelse. hos  

arkas giver vi dig masser af muligheder for at ramme den helt 

rigtige løsning. lyder det spændende? så kontakt os - og hør 

mere om, hvad vi kan tilbyde.

>13<



Vi har også lige din type

Ledhejseporte i stål
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TYPE: AMARR
Med vandrette spor

TYPE: AMARR
Med fyldninger og vinduer

TYPE: AMARR
Med fyldninger

TYPE: AMARR
Med fyldninger og omlakeret 
i ral 7016 antrazitgrå



Vores standard er noget helt særligt
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når du vælger en stålport, kan du vælge lige den type, der passer dig 

bedst. Vi tilbyder som standard amarr-portene med fyldninger eller vand-

rette spor - og naturligvis i flere størrelser.

Det sikrer dig en hurtig og effektiv levering, når først du har besluttet dig.

Fælles for alle stålporte fra arkas er, at vi sætter standarden højt. uan-

set hvilken type eller størrelse, du vælger, vil du opleve, at standard hos  

arkas er noget helt særligt. hver gang.
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Ledhejseporte i stål

Klassisk med kontraster

TYPE: MODERN
omlakeret i ral 9005 sort

TYPE: MODERN

TYPE: GRACE
omlakeret i ral 9005 sort



Portautomatik

kVALITETEN FøLGER MED. 
HELT AUTOMATISk.

Sesam Sesam, luk dig op
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Første gang, Du åBner Din 

port i regn, Mørke og kulDe  

uDen at stige uD aF Bilen, 

Vil Du senDe os en Venlig 

tanke. Det Vil Du også De 

næste 1000 gange. MinDst.

at Det Danske Vejr er lune-

FulDt, VeD Vi alle. Det har Vi 

taget højDe For. MeD port-

autoMatik Fra arkas er Du 

sikker på at koMMe hjeM i 

tørVejr. hVer gang.

komfort - altid lige ved hånden
alle porte fra arkas - uanset type - kan udstyres med en 
fjernbetjent arkas-portmotor. Du kan også altid vælge at få 
motoren eftermonteret.
Dermed giver vi dig endnu mere valgfrihed - samt en kom-
fortabel og elegant løsning, der altid er lige ved hånden.



Vælg den rette dør

kOM INDENFOR!
Døre er en del af bygningens ansigt. Det 
er med til at give særpræg - og noget, 
man husker.
Derfor skal du ikke vælge en hvilken som 
helst dør. Det er vigtigt at træffe et har-
monisk valg, uanset hvornår dit hus er 
bygget. så giver du nemlig facaden et 
moderne udtryk - uden at glemme den 
oprindelige stil.
Med døre fra arkas kan du altid finde 
den helt rigtige løsning, som passer per-
fekt til dig og det sted, du bor. Vi har så 
mange muligheder, at det næsten kan 
være svært at vælge. kom selv og kig.

Hold fast i harmonien
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TYPE: COUNTRY
unique-flex med tilhørende dør

Vi gi’r dig muligheder
en dør er ikke bare en dør. om du skal bruge facadedøre, branddøre, stalddøre, skydedøre, garagedøre, 

industridøre eller noget helt syvende, giver arkas giver dig altid muligheden for at vælge rigtigt.



Dit eget valg

Dine ønsker BesteMMer. hVer gang. Vore 

Døre koMMer i Mange prisklasser og 

MeD Mange Varianter, så Valget er Dit. 

uanset oM Døren skal passe til et hus, 

en stalD, en garage leVerer Vi løsnin-

gen - også hVis Det er en BranDDør, Der 

er påkræVet. Vi kan Mere, enD Du tror.

Din egen farve
Du vælger farven. om det så er 
hele regnbuen, du foretrækker, 
kan arkas levere. til gengæld er 
der ingen nuancer i vores kvalitet  
- den er altid ægte. og uanset 
farve får du en overflade, der er 
robust og nem at gøre ren.

Din egen stil
Du vælger stilen. hvis du har en 
særlig idé til, hvordan din nye dør 
skal se ud, så giv os et udkast. Vi 
hjælper med at finde en løsning  
- helt i din egen stil. hos arkas 
lytter vi nemlig mere, end vi taler.

Dine egne mål
Du leverer målene. selvfølgelig 
kan vi levere standard-løsninger af 
høj kvalitet. Men danske huse er, 
heldigvis, ikke ens. Derfor er vore 
døre det heller ikke. Vi giver dig en 
personlig løsning - uden kompro-
mis.
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Døre
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Smukt fra naturens hånd - længe 

træ er smukt. Det er også et natur-produkt, som kan forandre 

udseende med tiden. heldigvis er det ikke så svært at holde 

dine døre i præsentabel stand. Det kræver blot en korrekt 

vedligeholdelse - og det er lettere, end du måske tror.

træværket skal grundes og males, før døren bliver monteret. 

siden skal du male efter behov, og her betyder det meget, hvor 

udsat døren er placeret. en dør, der vender mod syd, bliver hur-

tigere præget af vind, vejr og sol, end f.eks. en dør, der står i læ 

under et halvtag. 

Vi står altid klar til at give dig gode råd, så du vælger den rigtige 

dør fra starten - og selvfølgelig også med små fif til at holde 

den korrekt ved lige undervejs. Med den rigtige indsats på det 

rigtige tidspunkt vil din arkas-dør holde sig smuk i mange år. 

helt naturligt.
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Udhuse- og garagedøre

en dør skal ikke bare holde kulden ude. ofte er 

det lige så vigtigt, at den holder varmen inde.

her er arkas det rigtige valg. hos os kan du 

vælge døre til ethvert behov og alle slags byg-

ninger.  en dør til boligen og en dør til garagen 

skal jo ikke nødvendigvis kunne modstå den 

samme forskel i varme og kulde. og hvis form-

stabilitet er et krav, anbefaler  vi alu-indlæg i 

døren samt evt. 3-punkts-lås.

Vi finder den løsning, der passer netop til dig  

- og du får en løsning, der kan holde i mange år.

som altid hos arkas er der masser af valg-

muligheder. Dørene kan leveres f.eks. med 

termorude, en bund af hårdttræ eller et alu- 

bundstykke, hvis du foretrækker det. og 

skal du have en to-fløjet garagedør, kan vi 

selvfølgelig også levere det.

Du kan altid kontakte os eller din lokale 

trælasthandel, hvis du vil vide mere. Det er 

nemlig ikke kun vore døre, der er solide. Det er 

vores service også.

Vi har Mange iDeer til Den rigtige Dør. ellers FinDer Vi Den løsning, Der passer Dig. 
Du er altiD VelkoMMen til at prøVe Dine iDeer aF på os - Vores Dør er altiD åBen.

Hvad du ønsker, skal du få...



Stabilt, solidt, smukt

Stalddøre
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stalddøre fra arkas fås både som enkelt- og 

to-fløjede. Dørene bruges ikke kun i stalde,  

men anvendes også til f.eks. udhuse,  

garager og værkstedet. Dørene kan med 

fordel laves som halvdøre. Vælg mellem tradi- 

tionelle stalddørshængsler eller dørhængsler 

- med eller uden cylinderlås.



På den sikre side
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Branddøre

i tilfælde af brand er det vigtigt, at ilden ikke breder sig fra én  

bygning til en anden. For at forhindre en hurtig spredning af ilden 

anbefaler myndighederne, at der isættes brandhæmmede døre 

mellem udsatte bygninger, f.eks. mellem huset og garagen. arkas 

producerer branddøre type BD-30 & BD-60 til både indvendig og 

udvendig brug.

typen BD-30 er godkendt til en gennembrændingstid på mindst 

30 minutter og kan dermed holde ilden væk i mindst 30 minutter.  

BD-60 har en gennembrændingstid på mindst 60 minutter.

Branddøre fås i samme design som vort øvrige dørprogram med 

forskellige bundløsninger. Dørene laves på mål til vore sædvanlige 

hurtigere leveringstid.

Du vælger udseendet - vi tager 
os af det indvendige.
De 2 døre til højre er branddøre 
og de 2 til venstre er udhusdøre.



Døre
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Dit valg - din stil
lad arkitekten designe dine døre, så de passer 

til resten af huset. Med stor ekspertise udfører vi 

opgaven i samarbejde med din projektansvarlige 

arkitekt eller bygherre. på den måde får du en dør 

som passer perfekt til dit hus.



Vedligeholdelse og garanti
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Garanti for god kvalitet

overfladebehandling af træ
arkas’ færdigmalede produkter i træ er altid behandlet med 
en vandbaseret grunder samt en heldækkende overflade-
maling i ral-farve efter kundens valg. For at sikre en optimal 
og ensartet behandling af træet på alle overflader og kanter 
anbefaler arkas, at du vælger en færdig overfladebehand-
ling fra fabrikken, inden beslag, tætningslister m.v. bliver 
monteret.

ubehandlede træprodukter fra arkas skal overfladebehand-
les straks ved modtagelsen og inden montering. alle overflader 
og kanter skal grundes med en trægrunder, som trænger ind i 
træet og beskytter mod råd og svamp. herefter skal træet males 
færdigt med en heldækkende maling i den farve, du ønsker.

produkter i træ med heldækkende maling skal vedlige-
holdes af kunden. Dette bør ske ca. hvert tredje til femte år;  
afhængig af placeringen og påvirkning af vejret. arkas  
anbefaler, at kunden løbende kontrollerer overfladen for even-
tuelle skader og samtidig sørger for hurtig udbedring.

Produkter i hårdttræ
produkter i ædle træsorter er altid grundbehandlet fra fabrik-
ken. Disse produkter skal færdigbehandles med den med- 
følgende træbeskyttelses-creme straks ved modtagelsen.
husk at træ er et naturprodukt, som hele tiden arbejder og er 
i bevægelse. Derfor anbefaler vi en jævnlig efterbehandling af 
produkter i hårdttræ, ca. en til to gange om året - afhængig af 
placeringen og påvirkning af vejret.

garanti
arkas yder garanti i henhold til købeloven i forhold til fabrika-
tions- og materialefejl.
garantien dækker ikke mangelfuld eller forkert montering, 
dårlig vedligeholdelse, justering af beslag eller mindre afhøv-
linger.
arkas har naturligvis dækkende produktansvarsforsikring.

Levering
alle produkter fra arkas forhandles af din lokale trælast-
handel. eventuel reklamation skal ske i forbindelse med mod-
tagelsen.
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Få masser af inspiration på

www.arkas.dk
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