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Kvalitet för livet
Snygga fönsterinstallationer för det moderna hemmet
Våra portar i serien Family Safe Design kan kombineras och utformas på många olika sätt. 
Med tre sofistikerade fönsteralternativ till tre av våra Premium-paneler kan du skapa en 
mängd snygga kombinationer som passar husets moderna stil.

*Panelerna kan kombineras på 
många olika sätt.

Prata med din återförsäljare och 
hitta den perfekta layouten för 
just ditt hus.

FlushKombinationspanel* V-Ribbad

Vill du ha mer information om egenskaper och fördelar, prata med närmaste  
auktoriserade återförsäljare eller gå till www.rwdoors.com.

Orrekulla Industrigata 23, 425 36 Hisings-Kärra
www.vpe.se    info@vpe.se

Göteborg 031-586930 / Borås 033-412267

Färger
Design-serien finns i elva olika färger. Välj en kulör som matchar husets utsida!

Fönster

*Design-serien kan fås med många olika fönsterkombinationer. Här visas ett litet urval. Prata med din återförsäljare och hitta den perfekta 
layouten för just ditt hus. **Kan fås utan nedre fönster. ***Härdat glas i de två nedersta sektionerna.

Fönsterkombinationer*/**/***

RanchRostfritt stål Colonial

Rostfritt stål Colonial Ranch Mixad panel

Vit

Brons Svart

Ljus ek Beige

Brun

Körsbärsträ

Mörkgrå

Mörk ek Mullvad

Café

Rid ut stormen
Våra portar är konstruerade för att tåla 
många olika väderförhållanden. De har 
genomgående polyuretanisolering, extremt 
köldsäker släplist och dubbeltätade sektions-
skarvar vilket minskar luftgenomströmningen 
och sänker energikostnaderna.

Grönt är standard
Vår polyuretanisolering Neufoam™ innehåller 
inga ozonförstörande ämnen och bidrar därför 
till minskade utsläpp av växthusgaser. Den 
träliknande strukturen ser ut som riktigt trä, 
men bidrar inte till skogsskövlingen.

Byggda för att hålla länge
Portsektionerna är konstruerade av 
höghållfast, rostbeständigt och förzinkat stål 
lackerat med polyesterfärg som skyddar 
porten och ser till att den håller länge.

Stål är det nya träet
Våra paneler med autentisk trästruktur har 
trämaterialets vackra utseende men kräver 
betydligt mindre underhåll.

Vilken storlek behöver du?
Hos oss hittar du alla. Våra portar finns i alla 
normala öppningsstorlekar för enkla och dubbla 
garage och kan måttbeställas i praktiskt taget 
alla storlekar.* 

Bredd mm 2438, 2743, 3048, 3658, 4267, 4877, 5486

Höjd mm 1981 till 3658 i steg om 76 mm

*Kontakta närmaste auktoriserade Richards-Wilcox-återförsäljare om 
du vill ha mer information.

Styrka i siffror
Den mellanliggande isoleringen ger en stark 
och hållbar port med vindlastmotstånd klass 5.

Paneler

Säkerheten främst
Vårt patenterade klämskydd minskar risken 
för att fingrarna kläms mellan sektions-
skarvarna, på både insidan och utsidan.
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Certifierade
Richards-Wilcox garageportar är testade och 
certifierade enligt följande fyra prestandakrav. 
Näst efter säkerhetskraven är dessa egenska-
per de viktigaste vid valet av port.

Certifieringsegenskaper Isoleringsvärden

Vattentäthet Klass 3 Utan fönster U = 1,0 W/(m2K)

Vindlastmotstånd Klass 5 Med fönster U = 1,1 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet Klass 3


