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Lindab   
Garageportar   
Skräddarsydda för Nordens väder och arkitektur

Det är mycket att tänka på när man ska skaffa en ny gara-

geport. Ofta handlar det om ett antal uppenbara beslut, till ex-

empel bredd, höjd, färg och tillbehör. 

Men varför ska man välja en garageport från Lindab och inte 

någon annan port? Till höger kan du se några av de saker som 

gör oss annorlunda. 

Ta en titt i broschyren och läs om de många möjligheterna. 

Då är vi ganska säkra på att vi kan övertyga dig.



3

Vi på Lindab tror på våra produkter. Därför erbjuder vi 5 års 

garanti på portpaneler, och 5 års extra produktgaranti då 

monteringen utförs av en auktoriserad återförsäljare av Lindab-

portar. 

Portens panel är frostskyddad eftersom vi har valt extruderad 

polystyren och därmed minskat vattenabsorbtionen från 3 till 

0,5 %. Det innebär att du kan hålla värmen inne och kylan ute 

under portens hela livslängd.

Om det börjar brinna halveras mängden giftiga rökgaser med en 

Lindab garageport. Samtidigt ger porten inte elden näring, och en 

eventuell brand sprids därför långsammare. 

Våra produktionsmetoder och material är miljövänliga, och 

komponenterna kan återanvändas till 98 %. Tillverkning av en 

port med en kärna i extruderad polystyren innebär en halvering 

av CO2-utsläppen (jämfört med polyuretanskum).

Unik ventilationsöppning som motverkar fukt och samtidigt bidrar 

till ett optimalt inomhusklimat. När ventilationsöppningen sitter 

längst upp går det att vädra utan att få in skadedjur och löv i 

garaget.

Säkerheten är på topp med en Lindab garageport som har både 

fingerskydd, fallsäkring och motor med inbyggt inbrottsskydd.



4

En garageport ska kunna klara lite av 

varje. Därför är Lindabs garageportar 

uppbyggda kring en högisolerande 

kärna beklädd med en robust stålplåt. 

En både stark och lätt kombination som 

erbjuder gott skydd mot inbrott, väder 

och vind, samtidigt som den matchar 

husets arkitektur och kan förses med 

exakt de tillbehör du behöver.

Stål, stil och 
styrka – 

inifrån och ut
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Visste du att …
 Lindab är de enda på marknaden 

som använder extruderad polystyren som 

kärna? Extruderad polystyren har en hög 

isoleringsförmåga, materialet när inte eld och 

absorberar dessutom 84 % mindre vatten 

jämfört med andra kärnmaterial.

5 års garanti

Garageport i standardfärg: 
Svart P015 – RAL 9005

Yta i stålstucco
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Noll olyckor med Lindabs garageportar. 

Detta är löftet från vår säkerhetsavdel-

ning – och ett löfte vi håller! Med en 

Lindab garageport är barn och andra 

fingerfärdiga personer trygga. Vårt 

patenterade Finger Protection-system 

förhindrar att fingrar kommer i kläm. 

Våra portar har inbyggd fallsäkring 

som ser till att porten inte kan falla ned 

även om en vajer eller fjäder skulle gå 

sönder.

Hos oss åker 

säkerheten inte 

upp och ned
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Om det under sommaren kan kännas 

som om garaget växlar mellan nord-

polen och rena tropikerna beror det 

sannolikt på att porten inte är isolerad 

eller inte sluter till ordentligt. Detta på-

verkar inte bara komforten, utan upp-

värmningen kostar dessutom extra. En 

garageport från Lindab är konstruerad 

av 46 mm isolerade sektioner med av-

gränsningar längs mittlinjen för att stop-

pa köldbryggor, något som ger optimal 

isolering och minskar värmeförlusten.

Nordpolen 

kontra 

tropikerna

-°C +°C
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Garageportar ska vara snygga och gärna passa ihop med husets arkitektur. 

Med en garageport från Lindab finns många fina färger att välja mellan, 

och två typer av paneler. På så vis kan du skräddarsy din port så att den 

matchar tak, dörrar, fönster och fasad.

På följande sidor kan du se ett urval av alla möjligheter som en skräddarsydd 

garageport från Lindab har att erbjuda.

Skräddarsy 
din nya 
garageport
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Portens bredd och höjd

Inbyggnadsmått

yta

kulör

extra tillbehör

R

R

R

R

R

Checklista

5 års garanti
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Släpp loss 
fantasin
Vi på Lindab anser att möjligheten att släppa loss fantasin är viktig. Vi har givetvis många 

standardkulörer att erbjuda, men vi kan tillverka din nya garageport i regnbågens alla färger. 

En nyhet är att vi även kan erbjuda kulörerna Sablé/Granit, som gör att du kan matcha färgen 

på garageporten med dina fönster.

Yta – trästrukturYta – plåtstucco
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Svart 900 Sablé
Yta: Trä/plåtstucco

Svart 2100 Sablé
Yta: Trä/plåtstucco

Grå 2150 Sablé
Yta: Trä/plåtstucco

Grå 2400 Sablé
Yta: Trä/plåtstucco

Grafitgrå P036
RAL-nr* 7024

Yta: Trä/plåtstucco

Antracitgrå P035
RAL-nr* 7016

Yta: Trä/plåtstucco

Antracitmetallic P044
RAL-nr* 9007

Yta: Plåtstucco

Svart P015
RAL-nr* 9005

Yta: Trä/plåtstucco

Brun L434
RAL-nr* 8017

Yta: Trä/plåtstucco

Tegelröd L742
RAL-nr* 8004

Yta: Trä/plåtstucco

Grön L874
RAL-nr* 6003

Yta: Trä/plåtstucco

Gul L980
RAL-nr* 1021

Yta: Trä/plåtstucco

Blå L561
RAL-nr* 5019

Yta: Plåtstucco

Eldröd L412
RAL-nr* 3000

Yta: Trä/plåtstucco

Vit P010
RAL-nr* 9010

Yta: Trä/plåtstucco

Ljusgrå P022
RAL-nr* 7044

Yta: Plåtstucco

Stålmetallic P045
RAL-nr* 9006

Yta: Plåtstucco

Duvgrå P461
RAL-nr* 7038

Yta: Plåtstucco

Grå 2900 Sablé
Yta: Trä/plåtstucco

Vit SAA10F Sablé
Yta: Trä/plåtstucco

Förlackerade kulörer

* Obs! Angivna färger och RAL/Sablé-nummer är endast vägledande. Kontakta Lindab för ett färgprov med korrekt kulör före 
beställning. Med reservation för ändringar. Mot pristillägg kan karmsektioner lackeras och ytterligare specialkulörer erbjudas.

Sablé-kulörer Lackerade kulörer

www.lindab.se
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Garageport i specialkulör: 
Röd – RAL 3004
Yta i stålstucco
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Visste du att …
 Vi kan lackera din garageport i 

alla tänkbara RAL-kulörer? Kontakta 

din lokala Lindab-återförsäljare för 

att få veta mer.
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Lindabs garageportar tillverkas för att 

vara enkla att montera. Alla portens delar 

färdigställs alltså redan på fabriken, och 

allt som återstår är monteringen som 

bara kräver tämligen vanliga verktyg. En 

lättförståelig och detaljerad monterings-

anvisning hjälper dig. Vill du hellre låta 

ett proffs sköta monteringen så hjälper vi 

naturligtvis till även med detta. 

Montering 

av din nya 

garageport



17

Visste du att …
Lindabs garageportar konstrueras 

och tillverkas i Danmark? Inte nog 

med att det ger snabba leveranser, 

utan du har dessutom reservdelar 

nära till hands om det skulle 

behövas.

5 års garanti

Garageport i standardkulörer: 
Svart P015 – RAL 9005

Yta i stålstucco
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Med elektrisk portbetjäning från Lindab får du en 

säker och bekväm lösning. 

Alla motorsystem är försedda med övervaknings-

funktion och inbyggt inbrottsskydd. Om syste-

met upptäcker att någon försöker öppna porten 

kommer det att försöka tvinga igen den. Vill du ha 

extra säkerhet kan du komplettera systemet med 

fotoceller.

När det regnar, är kallt eller mörkt, då är det inte 

roligt att kliva ur bilen för att öppna garaget. Det 

slipper du med en automatisk garageöppnare som 

fjärrstyr porten från bilen. Ett tryck på knappen 

öppnar garageporten och tänder belysningen i 

garaget – sedan är det bara att köra in, helt torr-

skodd.

Elektrisk portbetjä-
ning för alla behov
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Garageport i standardfärg: 
Grafitgrå P036 – RAL 7024

Yta i trästruktur

Visste du att …
 Du kan hitta instruktioner och 

mer information om din nya 

garageport på www.lindab.se
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Visste du att …
Vi på Lindab tar miljön på största 

allvar? Vi har därför valt material för 

Lindabs garageportar så att tillverkningen 

innebär hälften så stora CO2-utsläpp 

jämfört med för vanliga portar i 

skummaterial. 
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Unikt och miljövänligt kärnmaterial

Kärnan i extruderad polystyren gör Lindabs garageportar 40 procent kraftigare än portar 

med skumkärna. Polystyrenkärnan är vattenavvisande, och därmed är våra portar frost-

säkra. Vidhäftningen mellan kärnan och täckytorna är dubbelt så bra som tidigare, vilket 

gör porten ännu mer hållbar.

Hög isoleringsförmåga

Panelerna håller värmen inne och kylan ute med ett värmeisoleringsvärde (U-värde) på 

0,6 W/m² K. Paneler och lister klarar av höga vindstyrkor och skyddar mot drag, vilket 

gör att du kan spara energi.

50 % mindre giftiga rökgaser vid brand

Tillverkning av en port med en kärna i extruderad polystyren innebär en halvering av 

CO2-utsläppen (jämfört med polyuretanskum). Om det börjar brinna halveras mängden 

giftiga rökgaser med en Lindab-port.

98 % återanvändbar

Lindabs portar är gjorda för att hålla i många år, men när det väl är dags att ta bort den 

kan du göra det med gott samvete. Våra produktionsmetoder och material är miljövänli-

ga. 98 % av komponenterna kan återanvändas, och skapar balans i ditt miljöprotokoll.

Miljö och hållbarhet

5 års garanti



4-kanals fjärrkontroll

Extern utskjutbar fjärrkontroll med hållare 
för bilen. 

Invändigt trådlöst tryck

Trådlös väggknapp för öppning av porten 
inifrån garaget. I leveransen ingår en tråd-
bunden tryckknapp.

2-kanals fjärrkontroll

Vid köp av motordriven port ingår en 
minifjärrsändare.

Kodlås

För öppning utan fjärrkontroll eller nyckel, 
med 4-siffrig självvald kod. Mycket säker 
och bra t ex om cyklar eller trädgårdred-
skap förvaras i garaget. 

Fotoceller

Fotoceller placerade 30 cm över golvet 
säkrar att porten inte stängs medan det är 
något eller någon på väg in eller ut.

Extra tillbehör
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• Snabba leveranstider

• Portbladstjocklek på 46 mm

• Välj Sablé-kulör som matchar husets fönster

• Lågt U-värde under portens hela livslängd

• Enkel montering

• Många snygga färger

• Effektiv separation av köldbryggor

• Dansktillverkade

• Hållbar och miljövänlig (återanvändbar till 98 %)

LindabGarageportar

Det finns  
många goda skäl 
att välja en Lindab 

garageport 
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www.lindab.se

För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som 

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår upp-

gift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom 

att designa innovativa produkter och lösningar som 

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv 

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att 

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att 

utveckla metoder som gör att vi kan producera 

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 

Vi förenklar byggandet


