Premium Garage Doors

Kontakta närmaste RW-återförsäljare om du
vill se fler högklassiga garageportar.
Professionell installation och service av:

Orrekulla Industrigata 23, 425 36 Hisings-Kärra
www.vpe.se info@vpe.se
Göteborg 031-586930 / Borås 033-412267

Briarcrest

www.rwdoors.com

Herrgårdsportar med extra stora fönster
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Funktion och elegans

Kvalitet för livet

Extra stora fönster i herrgårdsstil.

Mer än ett vackert yttre.

Den 610 mm höga toppsektionen har plats för flera vackra fönsteralternativ i många olika herrgårdsstilar. Oavsett
om du väljer traditionellt smideshantverk eller något av våra klassiska och mer avskalade fönster kommer utsikten
att bli vackrare. Välj en färg som matchar huset och skräddarsy sedan porten med dekorativa metallinslag.
Garageportarna i serien Briarcrest har den perfekta balansen mellan elegans och hållbar kvalitet. Ditt hus kommer
inte längre att vara ett i mängden.

Vi skapar vackra portar. Men vi är också måna om att de ska fungera problemfritt
i många år och inte kräva något underhåll. Företaget grundades redan 1912, och
vi är sedan länge kända för vår höga kvalitet och förstklassiga kundservice. Våra
metallkomponenter är tillverkade enligt högsta branschstandard. Vårt klämskydd
bidrar till att förhindra skador eftersom fingrarna inte kommer i kontakt med
sektionsskarvarna, varken på insidan eller utsidan. Vi litar på våra portar, och vi
backar upp det skriftligen med våra garantier.

Paneler

Vilken storlek behöver du?
Hos oss hittar du alla. Våra portar finns i alla
öppningsstorlekar för både enkla och dubbla
bilgarage.*
Bredd

mm

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

Höjd

mm

1981, 2134, 2438

*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.

Älskade handtag
Skapa en port som minner om svunna tider
med hjälp av dekorativa metalldelar som ser
ut och känns som handsmitt järn.
*Hos våra återförsäljare hittar du alla våra metalldelar.

11 kullagerförsedda löphjul ser till att porten stängs och
öppnas tyst och smidigt under många år.

V-Buck

X-Buck

Stål är det nya träet

Det skyddade kabelfästet kan inte frigöras i belastat
läge, vilket minskar risken för skador.

Våra paneler med autentisk trästruktur har
trämaterialets vackra utseende men kräver
betydligt mindre underhåll.

A-Buck

Rid ut stormen

De patenterade, högkvalitativa gångjärnen är
marknadens starkaste i förhållande till sin vikt.

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.

Vårt patenterade klämskydd minskar risken för att
fingrarna kläms mellan sektionsskarvarna, på både
insidan och utsidan.

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.

Swing

Bi-Fold

Fönster
Smidesjärn

4 glas

Grönt är standard
Bågform, 2 delar,
4 glas

Rektangulär,
smidesjärn

Rektangulär, 4 glas

Åtta moderna kulörer sätter pricken över i:et på ditt hus.

Helglas
Bågform, 2 delar,
4 + 4 glas

Bågform, 2 delar,
helglas

Vit

Beige

Mullvad

Brons

Brun

Bågform, 1 del, helglas

EN

Richards-Wilcox garageportar är testade och
certifierade enligt följande fyra prestandakrav.
Näst efter säkerhetskraven är dessa egenskaper de viktigaste vid valet av port.
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Certifieringsegenskaper

Rektangulär, helglas

Rektangulär, 4 + 4 glas

•
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4 + 4 glas

Bågform, 1 del, 4 + 4 glas

Hitta rätt kombination

Bågform, 1 del, 4 glas

TES
T

Bågform, 1 del, smidesjärn

Vår polyuretanisolering Neufoam™
innehåller inga ozonförstörande ämnen och
hjälper därför till att minska utsläppen av
växthusgaser. Den träliknande strukturen
ser ut som riktigt trä, men bidrar inte till
skogsskövlingen.

Den köldsäkra, 76 mm breda släplisten skyddar garaget
mot vädrets makter.

•

Bågform, 2 delar,
smidesjärn

Sektionsskarvarna har dubbla tätningar som håller tätt
och minskar luftgenomströmningen.

Café
Mörkgrå

Mörkgrå
Svart*

Svart

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

Isoleringsvärden

Vattentäthet

Klass 3

Utan fönster

U = 1,0 W/(m2K)

Vindlastmotstånd

Klass 5

Med fönster

U = 1,1 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet

Klass 3

