LOBAS NORSKPRODUSERTE BESLAG

LOBAS PERSONDØRER

Norges største produsent av leddportbeslag

Prikken over i’en

LOBAS har produsert beslag til garasjeporter i
over 70 år. Gjennom kontinuerlig utvikling og
kvalitetsfokus leverer vi i dag beslag av høyeste
kvalitet. Produsert i vår fabrikk på Osterøy.

porten

TIL DIN GARASJE

En persondør til garasjen som
matcher porten blir gjerne
prikken over i-en. Vi leverer
høyre- og venstrehengslede
dører med aluprofiler og
stålkarmer. Dørene leveres i
80, 90, og 100 cm bredde og i
200 og 210 cm høyde.

Lonevåg Beslagfabrikk AS er landets største
og eldste produsent. Vi har vært i bransjen
lenge og er kommet for å bli. Vårt store
reservedelslager gjør at du ved å velge
LOBAS porten får en trygg, problemfri og
langvarig portløsning.

Ordre / Forespørsel

Dørene har samme utseende
som LOBAS portene.

Beslag for skråtak og høgløft på forespørsel.

LIFTMASTER EVS PORTÅPNERE

OPPSPENNINGSSNEKKE

LOBAS leverer profesjonelle portåpnere fra en
av verdens ledende produsenter; Liftmaster.
Portåpnerene har lavt strømforbruk, høy
hastighet og er svært stillegående.

En LOBAS Oppspenningssnekke sikrer, ved
hjelp av skruedrill, enkel og trygg oppspenning
og justering av torsjonsfjær både ved
montering, service og vedlikehold.

I LOBAS Garasjeporter sin «Eksklusiv» serie
finnes et bredt spekter porter med moderne
utseende. Vi har noe som passer for enhver
smak og enhver fasade.

For mer informasjon: lobasgarasjeporter.no

STYR GARASJEPORTEN MED MOBILEN!

KUNDEOPPLYSNINGER

Ved hjelp av Liftmasters myQteknologi kan du overvåke
og styre din garasjeport med
smarttelefon, nettbrett eller
PC fra hvor som helst i verden.

NAVN/BEDRIFT:

MRK.:

ADRESSE:

POSTNR. / POSTSTED:

E-POST

TELEFON

Sikkerhetssystem med fotocelle må installeres for at porten skal
kunne lukkes ved hjelp av myQ. Installasjon av fotocelle øker
sikkerheten. Ved lukking vil porten stoppe og returnere dersom
lysstrålen blir brutt. Automatisk lukking av garasjeporten kan
stilles inn.

lobasgarasjeporter.no

Sammen med et stort utvalg vindu og sprosser
gjør dette at du har mange muligheter til å
skreddersy din port i henhold til smak og stil!

LOBAS Garasjeporter

FORHANDLER

lobasgarasjeporter.no

LOBAS Garasjeporter

VIKTIGE MÅL (i mm)

VINDUSALTERNATIVER

LOBAS Garasjeporter leveres i bredder fra 1500 mm og opp til 6000 mm.
Tilgjengelige porthøyder fra 1870 mm til 3090 mm.

Med vårt brede utvalg vindu og sprosser har du alle muligheter å få en port skreddersydd til DIN smak og stil.
Sett kryss ved ønsket vindu.

Overhøyde (OH) Min 160 mm

Høyde (H)

BREDDE (B):

OVERHØYDE (OH):

HØYDE (H):

SIDEPLASS VENSTRE (SP-V)

DYBDE (D):

SIDEPLASS HØYRE (SP-H)

Enkle glass

310x310 mm sort/rustfritt*

Isolerte glass

Ø330 mm sort/rustfritt*

Enkle glass Stockton

605 x 144 mm plast sort*

Isolerte glass Stockton

605 x 202 mm plast sort*

Bredde (B)

Dybde (D)
SP-V

SP-H

Min
100mm

Min
100mm

MINIMUM OVERHØYDE (OH):
Minor Lav Torsjon Bak:
160 mm
Minor Lav Torsjon Fremme:
180 mm
Minor Standard Torsjon Fremme: 330 mm

Se vår brosjyre og hjemmeside for flere
vindus- og sprossealternativer.

*) Doble plexiglass

LOBAS Ventiler med lukking
(Kryss for plassering)

Vindusplassering
(Kryss av DINE ønsker)

STIL / MODELL:
Sett kryss ved ønsket portmodell og farge
MODERN

TREND

Slett profil, trestruktur

Slett profil, glatt overflate

KASSETT

Små speil, trestruktur

Hvit RAL 9016

Hvit RAL 9016

HVIT RAL 9016

Quartzgrå RAL 7039

Svart RAL 9005

Din egen RAL:

Din egen RAL:

Antrasitt RAL 7016

LOBAS GARASJEPORT MED BESLAG
Trend

Din egen RAL:

HORISONT

PRISOVERSLAG

Bredde:

Modern

Kassett

Horisont

Line

x Høyde:

PORTÅPNER

LINE

SUM
Liggende bred profil, trestruktur

Liggende smal profil, trestruktur

Hvit RAL 9016

Hvit RAL 9016

Din egen RAL:

Din egen RAL:

MVA
SUM inkl. mva
FRAKTOMKOSTNINGER (inkl. mva)

lobasgarasjeporter.no

LOBAS Garasjeporter

lobasgarasjeporter.no

LOBAS Garasjeporter

