SKYVEPORT
Produsert av Ryterna

Praktisk og stillegående

SKYVEPORT

Alle skyveporter kan leveres samme utførelsene som tilbys til
leddporter, men med stående seksjoner. Ved å spare tid og energi
kan skyveporten delvis åpnes for gangdør bruk, eller bare en
halv døråpning. Praktisk, varmebesparende og vedlikeholdsvennlig. Topp kvalitet på vogner og uten fjærer gir det porten
en stillegående og problemfri drift. Lav gulvskinne uten krav til
gulvkanal.
For rask og praktisk betjening av skyveporter til doble garasjer
kan porten lages av to blader. Stort utvalg av panel design, farger
og muligheten til å velge RAL farge kan man oppfylle de mest
komplekse ideer.
Paneler med glatt overflate kan leveres med moderne «rustfritt
stål», «kobber», antrasitt grå eller dyp matt overflate. RAL perlefarger på glatte paneler kan gir porten en imponerende effekt.
For moderne utseende kan du velge mellom våre designvinduer i
rustfritt stål og/eller designelementer i rustfritt stål. Ønsker du å
lage et personlig dekor på skyveporten er dette fullt mulig
– husnummer, navn, dyr, etc
Alle skyveportene er kompatible med standard garasjeportåpner.
Ved et trykk på håndsenderen kan du åpne og lukke døren trygt
uten å forlate bilen eller sykkelen.
For manuelt betjente skyveporter anbefaler vi Premium lås.
Den er enkel å bruke, robust og trygg.
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Alle skyveportene er kompatible med standard garasjeportåpner. Ved et trykk på håndsenderen kan du åpne og
lukke døren trygt uten å forlate bilen eller sykkelen.

For manuelt betjente skyveporter
anbefaler vi Premium lås. Den er
enkel å bruke, robust og trygg.
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