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BASE LINE GARAGEPORT

NEW

BASE line står for komfort, isolerende og top sikker ledhejseport 
med ekstraordinære løsninger. En solid konstruktion giver 
BASE line porten en lang holdbarhed, høj isoleringsevne samt 
maksimal sikkerhed. 

Det universale vandrette mønster og den prægede træstruktur 
i overfladen klæder alle huse, både det klassiske og det 
moderne udseende.

BASE line tilbydes med lavhejs til 210 mm overhøjde.

Fås i 9 forskellige standard størrelser (mm):

 • 2375 x 2000

 • 2375 x 2125

 • 2375 x 2250

 • 2400 x 2000

 • 2400 x 2125

 • 2400 x 2250

 • 2500 x 2000

 • 2500 x 2125

 • 2500 x 2250

 • Indbygget lys der tænder og slukker automatisk

 
• Skinne m. kæde giver en høj sikkerhed for 

automatikken

DET ANBEFALES AT ANVENDE 
AUTOMATIK TIL BASE LINE I 
TRÆKKRAFT 600N

BASE LINE KAN LEVERES M. VANDRET PROFILERING OG TRÆSTRUKTUR I
FØLGENDE OVERLADER: 

HVID ANTRACITGRÅ BRUN GYLDEN EG NØD
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DØRE OG PORTE
...mere end godt dansk håndværk
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ISOLEREDE PANELER

1

GREBSIDEHÆNGSLER

7

FJEDERBRUDSSIKRING

2

TORSIONS FJEDRE

Kraftige paneler i 40 mm i tykkelse 
og isoleret med polyurethanskum 
giver en høj isoleringsevne samt god 
stabilitet. Speciel designet profiler 
giver optimal fingerbeskyttelse. 

Fjederbrudssikring kommer som en standard 
løsning, og giver optimal sikkerhed mod 
nedstyrtning.

Sikrer en langvarig og sikker drift 
– som standard op til 15.000 
åbne-/lukke funktioner.

Fleksible bundtætning giver effektiv tætning 
imellem bundpanel og gulv.

Dobbelt vandrette styreskinner er 
fastgjort fra fabrik, hvilket giver en 
ekstrasordinær stabilitet.

De lodrette køreskinner er permanet fastgjort 
til de lodrette vinkelskinner. Anvendelsen af 
kørehjul med kuglelejer garanterer lang levetid 
samt støjsvag betjening af porten.

Disse giver mulighed for en præcis 
justering af portpaneler imod portens 
tætningslister i hele portens højde.

Kan bestilles særskilt såfremt porten skal 
anvendes manuelt.
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BUNDTÆTNING

4

DOBBELT VANDRET
SKINNESYSTEM

5

LODRETTE KØRESKINNER OG
VINKELSKINNER SAMT KØREHJUL
M. KUGLELEJE
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SOLID KONSTRUKTION
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