
En smuk port at komme hjem til
- skræddersyet til dansk byggestil

LindabGarageporte
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Lindab Garageport

 En port til drømme
og det man skal værne om
Når garagen skal bygges eller renoveres er det vigtigt, at 

du vælger den ideelle portløsning. Bilen, det dyre værktøj, 

græsslåmaskinen. Det er alle ting, der står i garagen – og 

det skal de gerne blive ved med. Men sikkerhed og styrke 

er ikke alt. Det er ligeledes vigtigt, at porten er perfekt til-

passet dit hjem, så huset fremstår som én samlet helhed i 

både stil og farve. 

Hvordan vælger du den rette garageport til boligdrøm-

mene? Du vælger en garageport, som spiller sammen 

med husets stil. En stærk løsning, der holder regn, slud og 

ubudne gæster ude – og varmen inde. Du vælger en port, 

hvor funktionalitet og kvalitet er i top, og som er skrædder-

syet til det omskiftelige danske vejr og dit hjem.

I denne brochure kan du finde inspiration til, hvordan du 

sætter ny garageport i boligdrømmen, og du kan læse 

mere om alle fordelene ved en Lindab Garageport – en 

smuk og gennemtænkt portløsning.
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Klassiske linjer og en smuk port
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En port i samme farve som vinduer og døre skaber harmoni 
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Skarp arkitektur og porten,  
der passer
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En smuk helhed med rene linjer



11



12

Enkelt og funktionelt med plads til to
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Flotte farver og strukturer
En garageport skal være smuk at se på og gerne passe 

til husets arkitektur. Derfor kan du med Lindab vælge 

mellem 10 flotte farver og to overflader på din garage-

port. På den måde kan du skræddersy din port, så den 

harmonerer med tag, døre, vinduer og træværk.

Stucco – fås i alle 10 farver.

Træstruktur – fås i sort, grafitgrå, antracitgrå, hvid og brun.

Bemærk: 
De trykte farver og RAL-numre er kun vejledende. Kontakt Lindab A/S for en farveprøve med den korrekte farve inden bestilling eller specifikation. Forbehold for ændringer.

Antracitgrå
RAL 7016

P035

Sort
RAL 9005

P015

Brun
RAL 8017
P434

Teglrød
RAL 8004
P742

Rapsgul
RAL 1021
P980

Hvid
RAL 9010
P010

Stålmetallic
RAL 9006
P045

Lysegrå
RAL 7044

P022

Gåsevingegrå
RAL 7038

P461

Grafitgrå
RAL 7024

P036
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Fjernbetjent fornøjelse
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 garage-

porten, og lyset i garagen bliver tændt – så er det bare at 

køre ind i tørvejr.
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Sikkerhed i top
Sikkerhed har tidligere været et problem i forbindelse med 

garageporte. Men med en Lindab Garageport er børn 

og andre pilfingre i sikkerhed. Det patenterede "Finger 

Protection" system forhindrer, at fingre kommer i klemme. 

Der er indbygget en speciel faldsikring, så porten sikres 

mod at falde ned, hvis en bærewire skulle springe.

Unikke fordele
Garageport på internettet
På Lindabs hjemmeside finder du et program, som kan 

udregne prisen på din skræddersyede garageport.  

Du skal blot finde målebåndet frem og indtaste målene på 

din garage i programmet. På den måde sikrer du dig en 

port, som er skræddersyet til din garage og husets stil 

– uden merpris! 

Nem montage
Lindab Garageporte fremstilles med let montage for øje. 

Alle delene til porten er således fra fabrikken overskueligt 

pakket og skal blot monteres på plads med ganske almin-

deligt værktøj. En let montagevejledning hjælper fra start 

til slut. Vil du hellere overlade montagen til andre, kan vi 

formidle direkte kontakt til en professionel montør.

Resultatet er en smuk port, som du kan glæde dig over 

år efter år.

Stålstyrke 
En garageport skal kunne modstå mangt og meget. Derfor 

er Lindab Garageporte bygget op omkring en højisoleren-

de kerne beklædt med en robust stålplade. En både stærk 

og let kombination, der yder god beskyttelse mod indbrud, 

vejr og vind, og hvad en garageport ellers kommer ud for.



Lindab – vi forenkler byggeriet

Lindab forenkler byggeriet ved at udvikle og frem-
stille kvalitetsprodukter og -løsninger.

Vi vil til enhver tid være vores kunders foretrukne
leverandør af ventilations- og byggekomponenter,
og derfor arbejder vi altid ud fra fire nøgleord:
Viden, Tillid, Sortiment og Tilgængelighed.

Det gør os til en kompetent og alsidig leverandør,
der altid tager udgangspunkt i kundens virkelighed.

Hos Lindab tror samtlige 4600 ansatte i 32 lande
på orden og klarhed i alle forhold. Vi er jordnære,
og vi arbejder altid for vores kunders succes.
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