
Snyggt, säkert & smidigt
En ny port med motor gör det både enkelt och tryggt  
att köra in bilen i garaget. Med tillval appstyrning 
har du kontroll på när porten öppnas och stängs. 
Dessutom är fjärrkontrollen alltid nära till hands.  
Det finns många anledningar att anlita proffs.  
Vi säkerställer att du som kund får hög kvalitet!

M A R A N T E C

Marantec Portautomatik 

5.500:-   
Eventuell framdragning  
av el tillkommer.  

O P T I M A  C O N C E P T

Port & Motor inkl. montage 

Från 16.900:-  
Efter ROT-avdrag  

H Ö R M A N N

Hörmann Årets Port 
Port & Motor

14.990:-
Montage tillkommer

Styr din port med app, 

fjärrkontroll eller kodlås

- ENKELT OCH TRYGGT

   FRÅN 1.900:-  

Garageportar
- VI LEVERER AR PORTAR FR ÅN LEDANDE LEVER ANTÖRER

JUST NU!
VÅR-
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– Vi har mycket att erbjuda
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Boka ditt möte med oss idag. Kostnadsfri måttagning för offert.

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

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

Föreningsportar
Vi har lång erfarenhet av utbyte 
av portar i garagelängor, för 
samfälligheter och bostadsrätts-
föreningar. 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 grindautomatiker. 
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 
StorGöteborg. 

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


