
KRAFTIG TAKSKJUTPORT I FEM OLIKA MODELLER.
Dieden-Ekodoors Takskjutport är en isolerad takskjutport med kraftfull 
galvaniserad stål på båda sidor. Porten fi nns i fem olika modeller och kan 
även fås med ett eller fl era fönster.
Portarna har ett stängt fjädersystem (torsionsfjäder), med säkerhetsspärr och 
fästen med slutna spår. Svart gummilist runtom och förberedda för automatik.

HORISONTELLA SPÅR VITd i e d e n - e k o d o o r . s e

TAKSKJUTPORT SLÄ GRÅ

TAKSKJUTPORT
P R O D U K T B L A D  –  G A R A G E P O R T A R
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Centralspår FyllningarHorisontella spår Slät yta MikrorilladMODELL 
Takskjutporten stjäl inget utrymme 
framför bilen och försvinner smidigt 
in i garaget. Dock tar porten mycket 
plats i garagetaket. Takskjutporten 
levereras i delar och bör monteras av 
proffs. De många delarna gör också tak-
skjutporten mer känslig för t ex stötar.

SPECIFIKATION TILLBEHÖR
Fjärrstyrning
Med en fjärrkontroll i bilen öppnar och stänger du porten smidigt och bekvämt. 
Systemet är säkert och har en känslig automatik som känner av eventuella hinder 
och stannar på mindre än 0,5 sek. Porten öppnar och stänger med mjukstart och 
mjukstopp.
• Pearl 4 kanaler
• Pearl Vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
• Hållare Pearl Vibe Hållare speciellt för Pearl, Pearl Vibe och Pearl Twin
• Slider+ 4 kanaler, svart/rostfritt
• Slider vibe 4 kanaler, SOMloq2-vibration
• Pearl Twin 2 kanaler
• Telecody+ Kodlås/fjärrkontroll, 12 kanaler, SOMloq2 LED-blink

Fästöron 
Anpassade för montage i mur eller betong. 

MATERIAL: Galvat stål

FÄRG: Vit är standard men kan fås i valfri RAL

MÅTT: bredd 2000 - 6000 mm     
höjd 2020 - 3070 mm

FRIHÖJD: låghöjd +210 mm som standard

MOTOR MED 
FJÄRRSTYRNING: fi nns som tillbehör

VENTILATION: tillval
ISOLERING: paneltjocklek 40mm
HANDTAG: tillval
LÅSCYLINDER: tillval
GARANTI: 5 år*
TILLVAL: 3-punktslåsning och nödfrikoppling

Övrigt:

Tar ingen plats framför porten men mycket
takutrymme inuti garaget. Levereras i delar. 
Rekommenderas att montering utförs av 
professionell montör.

VI KAN PORTAR 
Dieden-Ekodoor har tillverkat garageportar i mer än 50 år och är välkända för vår kvalitet.  Våra duktiga hantverkare 
och en fl exibel produktion gör att vi på ett enkelt sätt anpassar tillverkningen för just dina önskemål. I sortimentet 
har vi slag-, vipp- och takskjutportar i trä och stålportar i fl era modeller och som slag-, vipp- och takskjutportar.

Fler av våra portar hittar du på www.dieden-ekodoor.se

VIPPORT MED PERFEKT BALANS
Se även våra vipportar som  är marknadens enda port med patenterad, helt inkapslad tryck-
fjäder. Den färdigjusteras på fabriken och kan enkelt fi njusteras på plats. Med perfekt 
balansering stannar porten alltid i önskat läge eller strävar uppåt när du släpper den.  

Industr igatan 3 ,  289 42  Broby

Tel  044-462 30
info@dieden-ekodoor .se
www.dieden-ekodoor .se

TAKSKJUTPORT P R O D U K T B L A D  –  G A R A G E P O R T A R

*GARANTI – Alla våra portar har fem års garanti för extra trygghet. 
Våra portar har en gedigen konstruktion, är testade och lever upp till 
EU-krav. VIPPORT: Livstidsgaranti på fjäderbrott.

Alla portar

garanti.
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Skissen ses inifrån garaget

E–höjd till tak

DD–Sidoutrymme

C - Inkörsbredd
KYM –145 

B–KYM Höjd

A–KYM bredd

C - Inkörsbredd
KYM –60 

MÅTTAGNING AV TAKSKJUTPORT
A & B Dagöppningsmått ( bredd och höjd )
 Dagöppningen är storleken på det hål som porten skall in i. 
 Ange bredd och höjd.

C  Sidoutrymme
 Minsta sidoutrymme bör vara 10 cm. Sidoutrymmet är avståndet 
 från kanten av dörrbladet och in i väggen.

D  Höjd till tak
 Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller 
 till den lägsta punkten. Det får inte fi nnas några hinder i takbalkarna 
 eller annat och gäller för hela området där porten ska vara i rörelse.

OBS! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm 
 högre än porten.


