
GARAGEPORTAR OPTIMA CONCEPT 

Tack vare våra 30 år i branschen är vi ett tryggt val för dig
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OPTIMA CONCEPT
Garageportar med vridfjädersystem

• OPTIMA CONCEPT garageportar som skräddarsys enligt önskemål.
• Brett sortiment av kulörer och ytmönster.
• 40 mm tjocka paneler säkerställer en hög värmeisolering.
• Fingersäkrade klämskydd.
• Robust skenkonstruktion utan plastdetaljer.
• Fjädrar med lång livslängd för 20.000 öppningar/stängningar  

(tillval upp till 150.000).
• Följsam bottentätning för mindre ojämnheter.
• Lagrade löphjul i Polyamid i kombination med hjulaxlar i plastbussningar 

garanterar en tyst gång.
• Högsta säkerhet: Testad och Certifierad enligt EU-Standard EN 13 241-1 

utav SP/RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fördelar som övertygar

OPTIMA CONCEPT, det 
senaste tillskottet i vår 
portfamilj. Ett koncept 
framtaget med ledorden 
kvalité och funktion som 
utprovats under flera 
år, är äntligen här. Med 
en OPTIMA CONCEPT 
garageport kan du 
känna dig trygg i många 
år framöver. Porten är 
självklart CE-märkt och 
uppfyller alla säkerhetskrav.

OPTIMA CONCEPT är en 
välisolerad takskjutport 
med en tjocklek på 40 mm. 
Vi har valt att låta kulör 
och designtillval vara extra 
förmånliga på Optimas alla 
modeller, för att du skall 
få en port som skiljer sig 
från mängden. OPTIMA 
CONCEPT tillverkas och 
anpassas till just ditt 
garage. Dessutom finns 
ofta standardportar i lager 
för snabb leverans.
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Robust konstruktion
• Galvaniserade löpskenor i 1.5 mm ståltjocklek.
• Vällagrad balanseringsaxel med 5 alternativt 6 kullager beroende  

på portstorlek.
• Tyst gång tack vare skenkrök i pressgjuten aluminium garanterad  

av perfekt passform med takskena.

Flexibilitet
• Komplett skensats levereras med justerbara löpskenor fastsatta med 

bultförband för slutlig finjustering på plats vid montagetillfället,  
istället för hopnitade skenor från fabrik.

Förenklat montage
• Genom hög grad av förmontering utav balanseringssystem och 

skensystem.

Tekniska fördelar
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• Enkel lösning för både nybyggnation och renovering utan extra 
byggnadsarbeten.

• Hög förmonteringsgrad av sken- och dragfjädersystem för enkelt och 
snabbt montage.

• Millimeteranpassad portbredd, samt standardiserade set med porthöjder:  
1875/2000/2125/2250/2375/2500/2625 + renoverings-set 1955/2080.

• Lagrade löphjul i polyamid i kombination med hjulaxlar i plastbussningar 
garanterar en tyst gång.

• Högsta säkerhet: Testad/Certifierad enligt EU-Standard EN 13 241-1 utav 
SP/RISE, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Fördelar som övertygar

Typ av Sido- och Topptätningar
A = Låg tätning (standard RENO-version). 
B = Tätning med köldbryggespärr (tillval). 
C = Tätning för täckning av karmprofil (standard).

EXT

OPTIMA CONCEPT
Garageportar med dragfjädersystem (EXT)
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Snabb och enkel montering
• Enkel justering till givna inbyggnadsförhållanden.
• Renoveringsbeslagen möjliggör montering vid begränsat  

höjd- och sidoutrymme.
• Portar med dragfjädersystem levereras alltid med en 90 mm hög 

karmprofil i överkant port som vid behov kan användas att justera 
öppningen i höjdled.

Tekniska fördelar

Maximal Portstorlek
• Portbredd med dageröppning upp 

till 4500 mm.
• Porthöjd med dageröppning upp 

till 2625 mm.
• Maximal vikt av portblad 120 kg.
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• Individuella lösningar i modern design med utmärkt värmeisolering.
• Flertal ytstrukturer: slät, stuckerad, träådrad, ribbad/microribs, 

träimitation.
• Enhetligt pris av Standardkulörer för befintlig panelprogram.
• Standardiserad foliering i flertal versioner utav träimitation för 

befintligt panelprogram.

Kulörer och Design

• Valfri kulör enligt RAL, NCS, DB.
• Matchning av kulör enligt lämnat färgprov.
• Flertal ytstrukturer i fin alternativt grov sandstruktur.
• Målning utförd enligt önskemål för varierande glanstal (matt, semi-matt).

Tillval

Slät

DETALJ AV STRUKTUREN

Stuckerad

Träådrad

Slät; ribbad/micro-ribs

Slät; träimitation

OPTIMA CONCEPT
Kulörer och Design
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• Utvalda typer av folie är desamma som används inom industrin för 
PVC-Fönster.

• Garanterad tålig med lång livslängd för samtliga folier som erbjuds.
• Hög kemikalie- och UV-resistans.
• Enkelt och underhållsfritt.

Utökat urval av dekorativa folie

Helpanel V1

Halvpanel V3

Ribbad V7

Linje V5

DESIGN
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• Fönsterplacering enligt era önskemål.
• Fönsterram i rostfritt eller i plastutförande.
• Tvåglasfönster.
• Fönsterram lackat utförande.

• Ventiler (vitt eller svart utförande).

Specifikation

Tillval

OPTIMA CONCEPT
Fönster 



• Standarddesign med aluminiumprofiler i anodiserat 
utförande (E6/EV1).

• Sektionerna levereras med (PROTECT) eller utan 
köldbryggespärr (STANDARD).

• Val av alternativ fyllnad beroende på krav avseende 
värmeisolering samt lufttäthet.

• Tvåglasfönster (SAN-UV), enkelglas, stålnät, isolerade 
paneler i stuckerad- alternativt slät design.

• Alternativa glastyper: frostat, klart eller mjölkvitt.
• Repskyddat glas.
• Aluminiumram i valfri kulör RAL, NCS, DB.

Tekniska fördelar

Tillval
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Helglasade sektioner (FVE-sektioner)
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• Placering av gångdörr i port (mittcentrerad, vänsterplacerad,  
högerplacerad).

• Standardutförande: handtag, låsbleck, cylinderlås,  
dörrstängare, säkerhetsbrytare.

• Extra låg tröskelprofil 20 mm.
• Anodiserade aluminiumprofiler E6/EV1.

• Lackade aluminiumprofiler i valfri RAL, NCS, DB.
• Paniklås i varierande utförande.
• Elektrisk låsning.

Specifikation

Tillval

OPTIMA CONCEPT
Gångdörr i port
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MARANTEC
Portautomatik

• Portautomatik från ledande tysk tillverkare.
• Lång livslängd, 5 års garanti.
• Pålitlig och snabb 16-23 cm/s beroende på modell.
• Kuggremsdrift för tystare manövrering.
• Mjukstart och mjukstopp för högsta komfort, medför minskat slitage  

av port och portautomatik.
• Standardpaketet inkluderar 2 st fjärrkontroller.
• Ledbelysning.

• Utvändig nödfrikoppling vid strömbortfall för garage utan annan ingång.
• Kodlås.
• Fingerscanner.
• Fotocellsäkerhet.
• Appstyrning MAVEO eller ISMART.
• Extra ledbelysning.
• Multifjärrkontroll för styrning av flera portar.

Specifikation

Tillval

5ÅRS
GARANTI



• 60 mm anodiserade aluminiumprofiler med inbyggd köldbryggespärr.
• Skräddarsydd produktion baserad på begärda yttermått  

(över 2400 mm med fast toppanel).
• Installeras valfritt i öppningen alternativt framför eller bakom öppningen.
• Praktisk borsttätning/tröskel funktion.
• Standardutförande: handtag, låsbleck och cylinderlås.

• Multipel regellåsning.
• Paniklås i flertal varianter.
• Elektrisk låsning.
• Dörrstängare.
• Lackning av ram/fyllnadspaneler i RAL, NCD, DB.

Tekniska fördelar

Tillval
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OPTIMA CONCEPT
Fast gångdörr 
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Slagport: Tvådelat portblad (2KV)

• 1-dörrblad alternativt 2-delat dörrblad, anpassad för utbyte av 
äldre befintliga oisolerade slagportar alternativt vid begränsat 
utrymme.

• 2-delat dörrblad kan produceras på begäran med samma 
visuella utseende som anslutande takskjutport.

• Ramverket för 2-delat dörrblad består av anodiserade 
aluminiumprofiler och kan på begäran lackas i valfri kulör  
enligt RAL, NCS, DB.

• Levereras utan tröskel, (praktisk borsttätning monterad 
underkant dörrblad).

• Uppställningsbeslag för låsning av port i öppet läge.
• Standardutförande: handtag, låsbleck och cylinderlås.
• Solid ram av galvaniserade stålprofiler (40 x 40 x 2 mm).
• Installeras valfritt i öppningen alternativt framför eller bakom 

öppningen.

Fördelar som övertygar

Tillval
• Fast trycke i stället för handtag.
• Paniklås i flertal varianter.
• Fönster.
• Fullglasade sektioner med  

dubbelt glas SAN UV,  
expanderat stålnät etc.

• Lackade ramverksprofiler/
fyllnadspaneler.



• Individuell design.
• Optimal ventilation (56% eller 67%).
• Robust konstruktion.
• Alternativ manövrering: nyckelbrytare, fjärrkontroll, trafikljus, 

mikrovågsradar och induktionsslinga.

• Kontrollenhet för trafikljus för 2-vägstrafik.
• Trafikljus.
• Extra fotoceller (reflekterande).
• Gångdörr i port.
• Fjäderlivslängd upp till 150.000 

öppnings/stängningscykler.
• Paniklåsbeslag.
• Trycke/handtag.
• Elektrisk låsning.

Tillval

16/8 22/12
Urval av Ventilationsnät

Fördelar
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OPTIMA CONCEPT
Flerbilsgarage



• Min. höjdutrymme över öppning = 125 mm,  
inklusive 35 mm för dragskena motor.

• Min. höjdutrymme över öppning = 90 mm för manuellt utförande.
• Min. sidoutrymme, höger och vänster sida om portöppning = 90 mm.

LHR-C (bakmonterat vridfjädersystem)

• Min. höjdutrymme över öppning = 200 mm,  
inklusive 35 mm för dragskena motor.

• Min. höjdutrymme över öppning = 200 mm, för manuellt utförande.
• Min. sidoutrymme, höger och vänster sida om portöppning = 90 mm.

LHF-C (frontmonterat vridfjädersystem) 

• Min. höjdutrymme över öppning = 350/420 mm,  
inklusive 35 mm för dragskena motor.

• Min. sidoutrymme, höger och vänster om portöppning = 125 mm.

SL350 / SL420 (frontmonterat vridfjädersystem)

• Min. höjdutrymme över öppning = 125 mm,  
inklusive 35 mm för dragskena motor.

• Min. höjdutrymme för renoveringsstorlek för dragfjädersystemet  
är 0-99 mm.

• Installation bakom portöppning: min. sidoutrymme, höger och 
vänster om portöppningen för standardutförandet är 95 mm.

• Installation delvis i portöppning: min. sidoutrymme, höger och 
vänster om portöppningen för renoveringsutförandet är 1-94 mm.

• Installation helt i portöppning: min. sidoutrymme, höger och vänster 
om portöppningen för renoveringsutförandet är 0 mm.

EXT (vertikalt, sidomonterade dragfjädersystem)

LHR-C

LHF-C

SL350/SL420

EXT 
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Beslagsvarianter/Lyftsystem



Om du har frågor om, eller är intresserad 
av att köpa en garageport, kontakta oss på 
Västsvenska Port & El. 

Boka kostnadsfritt hembesök för 
måttagning och offert idag!

Garageportar
Att välja garageport kräver 
kunskap, vi har erfarenheten 
och kunskapen som krävs för att 
hjälpa dig att välja rätt port. 

Föreningsportar
Vi har mycket lång erfarenhet av 
utbyte av portar i garagelängor, 
för samfälligheter och bostads-
rättsföreningar. Vi hjälper er 
genom hela projektet.

Industriportar
I vårt industrisortiment hittar 
du  takskjutportar, vikportar, 
rullportar, och plastridåer. Vi 
anpassar efter ert behov.

Dörrar
Vi erbjuder noggrant utvalda  
ytterdörrar & förrådsdörrar i hög 
kvalité. Du kan även beställa gång -
dörr i samma utförande som din 
port från våra portleverantörer.

Grindar
Funderar du på att skaffa grind 
till din fastighet. Vi monterar 
både grindar och grindautomati-
ker. Tryggt & Säkert för dig.

Service
Vill du ha längre livslängd på din 
port eller har den börjat kärva? 
Boka din årliga service hos oss.

Jour
Behöver du akut hjälp? Vi finns 
tillgängliga dygnet runt årets alla 
dagar, med 2 tim inställelsetid i 
Stor-Göteborg. 

Reservdelar
Vi tillhandahåller reservdelar 
till de flesta portfabrikat. Tex 
fjärrkontroller, rullar, handtag, 
fjädrar. Delar kan hämtas i butik 
eller skickas hem till dig.

D U  H I T TA R  O S S  I  G Ö T E B O R G  &  S I S J Ö N

Vi hjälper dig att välja ny port!
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PERNILLA HENBERG, VD 
VÄSTSVENSKA PORT & EL AB

Vi har mycket mer att erbjuda

När du anlitar oss 
kan du förvänta 
dig lyhördhet, hög 
tillgänglighet,  djup 
och bred kunskap 
samt genuin 
hantverksskicklighet.

Orrekulla Industrig. 23 HISINGS-KÄRRA
S. Långebergsg 34, ASKIM
031-58 69 30
info@vpe.se

www.vpe.se


