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Inspiration 
och sortiment 



Portar och dörrar  
från Edsbyn

”I över 60 år har vi tillverkat 
garageportar och dörrar i vår 
fabrik i Edsbyn” 

Ett geniunt hantverk av gran och fura från 
hälsingeskogarna. Ett hantverk som håller 
i generationer. Vi levererar inte bara ett 
säkert val för dig och din familj, utan också 
en hållbar kvalitétsport som du har glädje av 
i många år. Våra garageportar öppnar du lätt 
som en fjäder, eller med ett enkelt knapp-
tryck, du väljer.
Vi handmålar din port eller dörr i någon av 
våra standardkulörer, eller den du väljer själv.
Möjligheten till egen design gör att du kan få 
din garageport, eller dörr, precis så som du 
vill ha den. 

Med reservation för eventuella sak- och tryckfel. 2 3
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Garantier 
På våra vipportar lämnar vi livstids
garanti på fjäderbrott och tio års garanti 
på beslag samt tre års garanti på fabrika-
tionsfel. På slagportar och förrådsdörrar 
gäller tre års garanti på fabrikationsfel.

LIVSTID
Garan� på �äderbro�

10 ÅR
Garan� på beslag

3 ÅR
Garan� på fabrika�onsfel

Säkerhet
Våra vipportar är testade vid SP (Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut) och 
visar värden av toppkvalité. 
En livscykeltest, (öppning och stängning) 
visar att efter över 200.000 cykler, utfört 
under 280 dygn, är porten fortfarande 
helt funktionsduglig. Det motsvarar en 
tid på ca 75 år vid normalanvändning. 
Det är vårt kvitto på att vi tillverkar och 
säljer högkvalitativa produkter som håller 
i generationer! 

Säkra portar som 

håller i generationer!
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Vipportar    
För varmgarage och kallgarage våra modeller

En populär 
garageport i 
gedigen 
konstruktion. 

Modell: Allmoge Modell: Fiskben Modell: Hälsingland

Modell: Liggande (std) Modell: Stående med dörr Modell: Stående (std)

Modell: Stående med glas

Modell: Hälsingland
Vit NCS S 0502-Y

Samtliga portar visas i modulmått bredd 25 x höjd 21 
målade i standard vit NCS S 0502-Y, 
med svart sparkplåt NCS S 9000-N.

Välj ur vårt sortiment av olika 
modeller, eller skapa din egen special-
port. Vi kan leverera kundanpassade 
lösningar, med allt från exakta milli- 
metermått till glasning, panel och kulör. 
Självklart kan du bekvämt öppna din 
port med ett enkelt knapptryck, välj en 
automatisk portöppnare som tillval.
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Vipportar - dina val 
För varmgarage och kallgarage

Bekvämt, ja tack! 
Till vipportarna 
kan du välja port-
öppnare som tillval. 

Mixa & matcha 
 

Vi även har matchande förråds-
dörrar. De finns både som 
enkeldörr och pardörr, kika mer 
på förrådsdörrar på sidan 18-19.

VIT
NCS S 0502-Y 

GRÅ
NCS S 4500-N 

MÖRKGRÅ
NCS S 7000-N 

SVART
NCS S 9000-N

BRUN
NCS S 7010-Y70R

RÖD
NCS S 5040-Y80R 

GRÖN
NCS S 6020-G30Y

BLÅ
NCS S 5020-B 

Kulörer
Välj mellan våra åtta handmålade standardkulörer, eller välj en helt egen 
ur NCS S kulörkartan. Om du vill ha lasyr, så finns nötbrun och brunsvart 
lasyr att välja på. Vi använder oss utav Beckers täcklasyr, som är en alkyd-
oljeakrylat hybrid.

Bilden visar en vipport i teak med sparkplåt i koppar. 
En specialdesign med fyra glasrutor. Bilden är ett fotomontage.

NÖTBRUN
LASYR

BRUNSVART
LASYR

VIT NCS S 1002-G

GRÅ NCS S 8005-B20G

BRUN NCS S 7010-Y70R

SVART NCS S 9000-N (standard)

ROSTFRI

ALU-ZINK

KOPPAR

Sparkplåtar
Längst ner på garageporten sitter en sparkplåt. 
Som standard levereras svart sparkplåt. Du kan 
välja om du vill ha vit, grå eller brun spark- och 
takplåt, utan extra kostnad. Det finns även alu-
zink, rostfri och kopparplåt att välja på. Matcha 
det som passar ditt kulörval, portmodell, garage 
och hus bäst.

                       
Panelmodeller & 
profilerad plåt

          Hyvlad gran                 Finsågad gran (std)                          Furu                                 Karosseripanel                            Teak                         Profilerad plåt

Portens utsida
Till portens utsida använder vi 
en finsågad granpanel, men du 
kan själv välja om du vill ha furu, 
teak eller hyvlad karosseripanel. 
Det finns också en profilerad 
plåt i färgerna vit, brun, grå och 
svart att välja på.

Specialportar!  
 

Tillsammans med oss kan du välja din egen design, vi tillverkar kundanpassade 
lösningar för vipportar till varmgarage och kallgarage. Panelmönster, glasurtag, 
mått, kulör och sparkplåtar. Max bredd 4m, max höjd 2,5m. Kontakta närmaste 
återförsäljare eller installatör för mer information och offert, utifrån din skiss. 

skissexempel 
på egen design
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Slagportar
För varmgarage och kallgarage våra modeller

En klassisk slagport med 
två öppningsbara dörrar.
Välj ur vårt sortiment av olika 
modeller, eller skapa din egen 
specialport. Vi kan leverera kund-
anpassade lösningar, med allt från 
exakta millimetermått till glasning, 
panel och kulör. 
Höger är gångdörr som standard, 
men du kan såklart välja vänster om 
det passar bättre. Du kanske vill ha en 
port med ”olika delning” eller spröjs i 
glasrutorna? Vi har lösningen för dig.

Modell: Hälsingland Modell: Fiskben med glas Modell: Fiskben

Modell: Stående med runda glas Modell: Stående (std) Modell: Stående med glas

Modell: Allmoge Modell: Liggande med runda glas Modell: Liggande (std)

Modell: Liggande med runda glas
Vit NCS S 0502-Y, sparkplåt svart NCS S 9000-N 

Samtliga portar visas i modulmått bredd 25 x höjd 21 
målade i standard vit NCS S 0502-Y, 
med svart sparkplåt NCS S 9000-N.
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Slagportar - dina val    
För varmgarage och kallgarage

Klassisk eller 
modern...
En klassisk slagport kan få helt olika 
uttryck beroende på hur du väljer din 
design. Två runda fönster? Inga fönster 
alls, eller finskbensmönster? Det är bara 
några exempel.

Vad ska jag välja?
 Vad passar ditt hus, din smak och din stil? 
 Nedan visas två exempel på slagportar.  
 Till vänster, grå NCS S 4500-N med stående panel och runda glas, rostfri sparkplåt.    
 Till höger, vit NCS S 0502-Y med stående panel och svart sparkplåt.  

Bakgrundsbilden visar slagport modell Hälsingland. Kulör: Mörkgrå NCS S 7000-N. Bilden är ett fotomontage.           Hyvlad gran                 Finsågad gran (std)                          Furu                                 Karosseripanel                            Teak                    Profilerad plåt

Portens utsida
Till portens utsida använder vi en finsågad granpanel, men du kan själv 
välja om du vill ha furu, teak eller hyvlad karosseripanel. Det finns också 
en profilerad plåt i färgerna vit, brun, grå och svart att välja på.

VIT
NCS S 0502-Y 

GRÅ
NCS S 4500-N 

MÖRKGRÅ
NCS S 7000-N 

SVART
NCS S 9000-N

BRUN
NCS S 7010-Y70R

RÖD
NCS S 5040-Y80R 

GRÖN
NCS S 6020-G30Y

BLÅ
NCS S 5020-B 

Kulörer
Välj mellan våra åtta handmålade standardkulörer, eller välj en helt egen 
ur NCS S kulörkartan. Om du vill ha lasyr, så finns nötbrun och brunsvart 
lasyr att välja på. Vi använder oss utav Beckers täcklasyr, som är en alkyd-
oljeakrylat hybrid. 

NÖTBRUN
LASYR

BRUNSVART
LASYR

Specialportar!  
 

Tillsammans med oss kan du välja 
din egen design, vi till verkar kund- 
anpassade lösningar för slagportar 
till varmgarage och kallgarage. 
Panelmönster, glasurtag, mått, 
kulör och sparkplåtar. 
Vi kan göra upp till 4 meter breda, 
och 3,5 meter höga portar. 
Kontakta närmaste återförsäljare 
eller installatör för mer information 
och offert, utifrån din skiss. 

VIT NCS S 1002-G

GRÅ NCS S 8005-B20GBRUN NCS S 7010-Y70R

SVART NCS S 9000-N (standard) ROSTFRI

ALU-ZINK

KOPPAR

Sparkplåtar
Längst ner på garageporten sitter en sparkplåt. Som standard levereras 
svart sparkplåt. Du kan välja om du vill ha vit, grå eller brun spark- och 
takplåt, utan extra kostnad. Det finns även alu-zink, rostfri och koppar- 
plåt att välja på. Matcha det som passar ditt kulörval, portmodell, garage 
och hus bäst.

skissexempel 
på egen design

Bilden är ett fotomontage. Bilden är ett fotomontage. 
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Förrådsdörrar
Enkeldörrar och pardörrar våra modeller

Förrådsdörrar finns som 
enkeldörr eller pardörr.
Välj ur vårt sortiment av olika modeller, 
eller skapa din egen specialdörr.
Vi kan leverera kundanpassade lösningar, 
med allt från exakta millimetermått till glas-
ning, panel och kulör. Höger är gångdörr som 
standard, men du kan såklart välja vänster 
om det passar bättre.
Om du ska köpa både garageport och förråds-
dörr, passa på att matcha så det passar ihop.

Olika delning? 
 

Om du vill ha ”olika delning” 
på din dörr så går det alldeles 
utmärkt. Det betyder att
gångdörren kan vara bredare 
än den andra delen. 

Här visas ett exempel med 
pardörr i modulmått 16-21, 
där gångdörren är 1 meter bred.

Kulör, beklädnad, 
sparkplåt & special...
 

Självklart kan du får din förrådsdörr i 
olika kulörer, välja färg på sparkplåt och 
skissa din egen design. För förrådsdörrar 
gäller samma val som för slagportar. Se 
sidan 17 för dina olika valmöjligheter.

• Max storlek för enkeldörrar är 
   bredd 13 och höjd 24
• Max storlek för pardörrar är
   bredd 16 och höjd 24.

Kontakta närmaste återförsäljare eller 
installatör för mer information och offert.

Modell: Fiskben

Modell: Fiskben med glas
NCS S Vit 0502-Y, sparkplåt svart NCS S 9000-N
Tröskel i nötbrun bets.

Samtliga pardörrar visas i modulmått bredd 16 x höjd 21, enkeldörrar modulmått bredd 10 x höjd 21. 
Målade i standard vit NCS S 0502-Y, med svart sparkplåt NCS S 9000-N och tröskel i nötbrun lasyr.

Modell: Fiskben med glas Modell: Liggande (std) Modell: Stående (std)

Modell: Fiskben Modell: Fiskben 
med glas

Modell: Stående 
(std)

Modell: Liggande
med runt glas

Modell: Liggande 
(std)

Modell: Stående
med runt glas

Modell: Stående 
med glas
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Bastudörrar
Med glas och utan glas

Bastudörrar i två olika 
modeller. 
Välj mellan en traditionell 
bastudörr utan glas, eller en dörr 
med två glasrutor. 
Vi tillverkar dörrarna av massiv 
gran, och bygger på en stomme i 
fyrkantrör av stål. Dörrarna är 
vändbara höger och vänster, och 
har ett rejält handtag av trä.

3 stycken ”snap-in-gångjärn” 
varav det mittersta är ett 
fjädrande gångjärn.

Insida & utsida
 

Bastudörrarna levereras obehandlade. 
Den sida som sitter in mot bastun ska 
inte ytbehandlas. Utsidan kan målas, 
laseras eller behandlas på annat sätt.
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Horisontalsnitt
vipport                 slagport                förrådsdörr

Teknisk information
Så här bygger vi din port

Vipport
 

Vipporten för varmgarage har en aluminiumstomme och 
en slät vit plåt på insidan. Du kan även välja trästomme. 

Karmen är byggd av fingerskarvad/blocklimmad furu och 
beklädnaden är som standard en finsågad granpanel. 
Ytterbeklädnad går att få i trä eller plåt. Du kan välja furu-
panel eller teak som tillval. Nedtill sitter en sparkplåt, med 
ventilation. Kulören är svart som standard, men även här 
finns valmöjligheter. 

Porten är CE-märkt, och godkänd enligt EN 13241-1 och 
har ett u-värde på 1,2 (trästomme) och 2,0 för aluminium- 
stomme.
Porten är försedd med låsbar spanjolett med handtag 
Fix700. Cylinder & tillbehör ingår ej. Fjäderbeslag med 
löpskenor som fästs i karmen, inklusive fjäderskydd.

Horisontalsnitt vipport med alu-stomme

Slagport
 

Slagporten för varm- och kallgarage har en träregelstomme som 
standard, även aluminium (varmgarage) går att välja. Trästommen 
bekläds med hellimmad furuplywood  4mm, på in- och utsida. 
Ytterbeklädnad går att få i i trä eller plåt. Aluminiumstommen 
bekläds med slät plåt på insidan, och har en ytterbeklädnad av 
trä eller plåt.

Karmen är byggd av fingerskarvad/blocklimmad furu och 
beklädnaden är som standard en finsågad granpanel. 
Du kan välja furupanel eller teak som tillval. Nedtill sitter en spark-
plåt, med ventilation. Kulören är svart som standard, men även här 
finns valmöjligheter. Takplåten är vit, på vitmålade portar.

Porten är CE-märkt, och godkänd enligt EN 13241-1 och har 
ett u-värde på 1,2 (trästomme) och 2,1 (alustomme).
 

Porten är utrustad med tre justerbara gångjärn med bakkants-
säkring, på varje portblad. 
Cylinderlås av fallregeltyp (exklusive cylider och tillbehör) 
ASSA 565 ingår som standard. ASSA 2002 finns som tillval.

Förrådsdörr
 

Förrådsdörrar har en träregelstomme som standard, även alumnium 
går att välja. Trästommen bekläds med hellimmad furuplywood 
4mm, på in- och utsida. Ytterbeklädnad i trä eller plåt. Aluminium-    
stommen bekläds med slät plåt på insidan, och har en ytterbekläd-
nad av trä eller plåt.

Karmen är byggd av fingerskarvad/blocklimmad furu och 
beklädnaden är som standard en finsågad granpanel. 
Du kan välja furupanel eller teak som tillval. Nertill sitter en spark-
plåt, kulören är svart som standard, men även här finns valmöjlig-
heter. Takplåten är vit, på vitmålade dörrar. Laserad furutröskel med 
slitskena i aluminium.

Dörren är CE-märkt, och godkänd enligt EN 13241-1 och har 
ett u-värde på 1,1 (trästomme).
Cylinderlås av fallregeltyp, ASSA 565 exkl. tillbehör. Som tillval finns 
ASSA EVO 2002.

22 23
Träregelstomme, (yttre) Träregelstomme, (inre)

EN 13241-1

Horisontalsnitt förrådsdörr
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Bilden visar en vipport med liggande panel, i standardkulör svart 
NCS S 9000-N,  och svart sparkplåt NCS S 9000-N. Bilden är ett fotomontage.

Att tänka på
Fundera på vilken modell av port eller 
dörr som passar dig. Vill du använda port- 
öppnare? I så fall ska du välja en vipport, 
som öppnas ”uppåt”. 
En traditionell slagport, har två dörrar och 
höger gångdörr som standard. 
Det finns även matchande förrådsdörrar.
Vi tillverkar kundunika lösningar. 
Besök gärna vår webbsida
www.edsbyporten.se

Vad är modulmått?
Portens eller dörrens mått anges i 
”modulmått” och avser egentligen måttet 
på öppningen som porten eller dörren ska 
monteras i.

Exempel: Modulmått 25-21 passar en 
öppning som är 2500 mm bred och 
2100 mm hög. Mått anges alltid i BxH. 
 
Portens exakta storlek i modul 25-21 är 
2480 mm x 2085 mm, och anpassat för att få 
plats med tätning och distanskilar.

Steg för steg - dina val
 

Så här beställer du
 

Klicka in på vår hemsida 
www.edsbyporten.se för att hitta 
närmaste återförsäljare eller installatör.
Du väljer installatörer, om du vill ha 
dina produkter ”monterat och klart”. 
De hjälper dig med din beställning och frågor. 

1  

2

3

4

5

6

Välj typ av port/dörr: vipport, slagport, enkeldörr, pardörr, 
bastudörr. Om du väljer vipport kom ihåg att portöppnare 
finns som tillval.

Vilken typ av garage? varmgarage eller kallgarage

Mät vilken storlek du behöver, ange i modulmått BxH  

Välj modell ur vårt sortiment.

Ange kulör, välj någon av våra standardkulörer/lasyrer, 
eller en egen NCS S kulör.

Ange kulör på sparkplåten.
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