


Vårt moderne fabrikkanlegg på Osterøy.
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LOBAS har en komplett serie portløsninger 
der kvalitet og sikkerhet står i høysetet. 
Kjøper du en av våre porter kan du for-
vente en solid og driftssikker port som  
er enkel å vedlikeholde og svært holdbar.

Brukervennligheten skal ikke gå på be-
kostning av portens utseende; vi produ- 
serer ulike modeller og størrelser med 
mange farger og med muligheter for 
vindu i porten. Slik får du en port som 
passer til din garasje! Fullfør gjerne med  
en garasjedør i samme stil som garasje- 
porten. 

I OVER 50 ÅR har Lobas laget garasje- 
portbeslag. Gjennom kontinuerlig utvikling 
og kvalitetsfokus leverer vi i dag beslag av 
høyeste kvalitet produsert på Osterøy. 
Sammen med våre isolerte stålporter og 
portåpnere, utgjør de en trygg, problemfri 
og langvarig portløsning. 

I vårt sortiment inngår også dører i stål 
og aluminium i samme utførelse som våre 
porter slik at din garasje gir et gjennomført 
ryddig og elegant inntrykk.

LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS er en av 
Norges største og eldste beslagprodu- 
senter. Vi har vært i bransjen svært lenge 
og har den nødvendige kompetanse slik at 
du som kunde blir fornøyd. Dette er din 
garanti for service og oppfølging også i 
fremtiden.

Norsk kvalitet og pålitelighet

Lonevåg Beslagfabrikk AS
Hovdavegen 18, N-5282 Lonevåg
   +47 56 19 31 00
    lobas@lobas.no
    facebook.com/lobasporten
    www.lobasgarasjeporter.no
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LOBAS TREND port har slett profil med 
trestruktur. Den gir porten et moderne og 
trendy utseende. Passer meget godt til  
tradisjonell og moderne arkitektur. Den kan 
leveres fra motorsykkelbredde (1,5 m) opp 
til totalbredde på 6,0 meter, og porthøyde 
som går fra 1,70 til 3,68 meter. Du kan få 
inn bobilen din!

Med LOBAS helnorske leddportbeslag blir 
porten kraftig, sikker, energiøkonomisk 

og stillegående, og kan tilpasses plass du  
har i garasjen din. Se side 22-23 om port- 
beslag.
 

Lobas Trend
SLETT PROFIL MED TRESTRUKTUR

RAL 7039, Kvartsgrå

RAL 9016, Hvit

STANDARDFARGER

Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge 

Lobas Trend i Hvit standard.  Vindu med ramme            lakkert i samme farge.
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Godkjent
EN12345-6
Godkjent

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m2 x K

Lobas Trend i Hvit standard.  Vindu med ramme            lakkert i samme farge.

Vår mest 
solgte modell

Lobas Trend i Kvartsgrå standard. 



LOBAS MODERN port har slett profil med 
glatt overflate. Porten har et meget elegant 
utseende og passer godt sammen med 
moderne arkitektur. Den har et ekstra slite- 
sterkt overflatebelegg som tåler et røft  
miljø. Portbredder fra 1,5 m og opptil 6,0 m. 
Porthøyde fra 1,70 – 3,68 meter. 

Med LOBAS helnorske leddportbeslag blir 
porten kraftig, sikker, energiøkonomisk 

og stillegående. Sjekk ut beslag som pas-
ser best til din garasjeport. Se side 22-23.

Lobas Modern
SLETT PROFIL MED GLATT OVERFLATE

RAL 7016, Matt Antrasitt

RAL 9016, Hvit

STANDARDFARGER

RAL 9005, Matt Sort

Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Lobas Modern i Hvit standard.
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Godkjent
EN12345-6
Godkjent

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m2 x K

Lobas Modern i Hvit standard. 
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LOBAS LINE har et klassisk og tidløst utse- 
ende. Smale bord med trestruktur. Porten 
passer godt til bomiljøer både i landlige og 
mer urbane strøk.

Portbredder fra 1,5 m og opptil 6,0 m. 
Porthøyde fra 1,70 – 3,68 meter.

LOBAS HORISONT port har samme spesi- 
fikasjoner som Line, men med brede bord 
og trestruktur.

Begge typer leveres med LOBAS helnorske 
leddportbeslag som er kraftig, sikker, 
energiøkonomisk og stillegående.

Vi produserer forskjellige beslag for å få 
mest mulig utnyttelse av garasjen innven-
dig. Se side 22-23 for alternative beslag.

Lobas Line 
Lobas Horisont 
LIGGENDE SMAL ELLER BRED  
PROFIL MED TRESTRUKTUR

RAL 9016, hvit

STANDARDFARGER

Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Lobas Line, Hvit standard.
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Godkjent
EN12345-6
Godkjent

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m2 x K

Lobas Horisont, Hvit standard. 



LOBAS KASSETT med små speil får et 
tradisjonelt utseende. Sammen med en fin 
trestruktur er dette en port som passer fint 
i norske bomiljøer. Denne modellen pas-
ser perfekt til små- og mellomstore gar- 
asjeporter, og leveres i hvit som standard. 
Produseres i standard bredder fra 2,44 
meter (se tabell til høgre). 

Med LOBAS helnorske leddportbeslag blir 
porten kraftig, sikker, energiøkonomisk 
og stillegående.

Porthøyde fra 1,87 meter til  
3,68 meter. Du får inn bobilen!

BREDDEMÅL - KASSETT
  FRA   TIL

Lobas Kassett
SMÅ SPEIL MED TRESTRUKTUR

RAL 9016, Hvit

STANDARDFARGER

Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge 

Lobas Kassett, Hvit standard.

2,44 -  3,05 m

3,44 -  3,64 m

4,12 -  4,34 m

4,81 -  5,05 m
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Godkjent
EN12345-6
Godkjent

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m2 x K

Lobas Kassett, Hvit standard.
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Garasjedører,
Boddører, 
uthusdører

LOBAS GARASJEDØRER produseres i 
samme utførelse som garasjeportene.
Gjennomfør stilen på din garasje ved å 
velge en dør som  matcher garasjeporten.
Dørene produseres i hvit aluminiums-
ramme med stålkarm. Ved andre farger
på dør, lakkeres karm i samme utførelse.
Døren er ekstremt stabil p.g.a aluminium
i dørblad og stål i dørkarm. Har du en
redskapsbod som trenger en dør, vil våre
ståldører gjøre vedlikeholdsarbeidet enkelt.

LEVERES KOMPLETT, 
BARE MONTERING GJENSTÅR

Garasjedører,

Vi tilp
asser

 porte
r og

 

besl
ag et

ter d
itt ø

nske
!



Lys opp porten din i høstmørket. Enkelt og kjapt å montere.
Med vår fleksible og stilrene lyslist i alunox får du en effekt-
full belysning av garasjen i nattens mørke. Den monteres på 
karm horisontalt/vertikalt og kan enkelt kappes på lengde 
ved behov.

Leveres med høykvalitets LED-lys 
(40.000 timer levetid, 100 lumen), 
strømforsyningsadapter (240V), og 2x2 m kabel. 

MÅL:  L2540 x B40 x H20 mm 
        L3000 x B40 x H20 mm
        L4840 x B40 x H20 mm
 

Bredder: 80, 90 og 100 cm

Høyder:  200 og 210 cm

Dørblad: Lakkert aluminiumsramme

Karmer:  Lakkert hvit stålkarm og 
            plastknapper for skruehull.

Dørene er utadslående høyre- eller 
venstrehengslet. Alle dørene blir 
levert med: låskasse, sylinderlås, 
dørvrider og dørskilt.

Belysning
LYSLIST
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Skreddersøm  
& lakkering

Robot i aksjon i vårt helautomatiserte lager.

PORTBREDDEMÅL 
mellom 1,5 - 6 meter. 

PORTHØYDEN 
mellom 1,70 - 3,68 meter, 
i 3-4 cm intervall. 

VI PRODUSERER ulike modeller, farger og 
med mange muligheter når det gjelder vinduer 
i porten. Velg stil og farge ut i fra hva som 
passer i din garasje. Våre porter produseres, 
avhengig av modell i standardfarge hvit, an-
trasittgrå, kvartsgrå og sort. Mot tillegg i pris 
lakkerer vi i alle RAL Classic-farger, og mon-
terer vindu i porten etter ditt ønske, horison-
talt eller vertikalt. Våre beslag kan også hjelpe 
deg å tilpasse porten etter disponibel plass 
inne i din garasje. Se side 22 - 23.
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Robot i aksjon i vårt helautomatiserte seksjonslager. Vi tilpasser og lakkerer etter dine ønsker. 

Mulighetene er mange. 

Stort lager. 
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LOBAS PRODUSERER beslag til portene i 
Norsk kvalitet for Norske forhold. I Norge 
kan det være tøffe værforhold som ofte 
bringer med seg mye fuktighet, som bl.a 
blir med inn i garasjen. Det skaper utford- 
rende miljø for bl.a galvanisert stål. Våre 
beslagdeler har ekstra tykt lag med galva- 
nisering (275 g/m2) som beskytter mot 
fukt og forurensing. 

DEN EUROPEISKE og norske standard- 
en for garasjeporter, inneholder en mengde 
sikkerhetskrav til port, beslag og portåpner.

LOBAS PORTEN  tilfredsstiller disse stre-
nge kravene til isolasjonsevne, vindlast og 

gjennomtrenging av luft og vann. Porten 
er CE-godkjent.

FOR BESLAG  betyr dette krav til klem-
sikring, fallsikring m.m. Klemsikring inne- 
bærer bl.a. at det ikke skal være mulig å 
bli sittende fast mellom portblad og skin-
ner, mens fallsikring innebærer at porten 
stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller der- 
som vaieren ryker.

TIL PORTÅPNEREN stilles det krav til au-
tomatisk kraftjustering og automatisk re-
versering/stopp. Sistnevnte innebærer at 
garasjeporten, når den på vei ned møter 
motstand, stopper og går opp igjen. Møter 

den motstand på vei opp stopper den og 
blir stående i posisjonen. Med automatisk 
kraftjustering menes at portåpneren bare 
bruker den kraften som er nødvendig for 
å åpne og lukke porten. På denne måten 
sikres det at klemkraften alltid er på et 
minimum.

VINDLAST PÅ GARASJEPORTER
Alle våre porter leveres med minimum 
vindklasse 2 og ønskes høyere vindklasser 
kan dette oppnås ved å montere flere av- 
stivere på porten. Dette må spesifiseres 
ved bestilling da dette også får følger for 
valg av korrekt fjær. 

Et sikkert valg
NORSK KVALITET I ALLE LEDD
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Vi anbefaler ikke mørke porter å stå i di-
rekte sollys gjennom hele dagen, det kan 
medføre at de buer seg og skaper mer 
friksjon.

Elementene er 40 mm tykke og er fulliso-
lert med polyurethanskum med galvani-
serte og lakkerte stålplater på begge sider. 

Husk det er du som må informere om 
vindforhold/solforhold der du bor eller 
der du ønsker å montere din garasjeport, 
da vil du få en perfekt tilpasset port.

Lobasporten er

morteringsvennlig!
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Vindu & 
sprosser
DU KAN ENKELT TILPASSE garasjepor-
ten i forhold til husets arkitektur, vinduer 
og inngangsdør ved valg av riktig vindu 
og sprosse. Vi har et bredt utvalg å vel-
ge mellom. Vindu leveres med enkle eller 
isolerte plexiglass. Sprosser monteres på 
utsiden av vindu og både utvendig ramme 
og sprosser kan lakkeres i samme farge 
som porten. Se vår nettside for et større 
utvalg av vindu og sprosser.

Ø329 MM PLAST SORT 310X310 MM 
PLASTBELAGT, SORT

Ø330 MM BØRSTET, 
RUSTFRITT STÅL, AISI304

310X310 CM PLASTBELAGT, 
RUSTFRITT STÅL, AISI304,

ISOLERTE

VENTIL
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310X310 MM 
PLASTBELAGT, SORT

Lobas Trend lakkert i Sort RAL 9005. Vindu med ramme lakkert i samme farge.
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Elektriske
portåpnere
LIFTMASTER TYPE 

Våre portåpnere kommer fra Liftmaster, 
ledende leverandør av portåpnere for bo- 
liger og virksomheter verden over. Kval-
itet i høysetet! 

VEDLIKEHOLDSFRI, STILLEGÅENDE 
og rask garasjeportåpner med innebygd 
multifrekvens radiomottaker og første- 
klasses, kraftfullt LED-lyssystem. Bildet  
viser 2 stk. fjernkontroller og innvendig  
trådløs veggbryter som er standard med 

portåpneren. Liftmaster har portåpner for 
enhver størrelse, fra LM 60 EVS til LM 130 
EVS. Se vår nettside for tekniske spesifika- 
sjoner og tilleggsutstyr.

MYQ?
Styr porten med din smarttelefon! Lift-
Masters MYQ teknologi og fotocelle gir deg 
muligheten til å kontrollere din garasje- 
port fra hvor du enn måtte befinne deg 
med din smarttelefon, nettbrett eller PC. 

• Stand-by strøm
• Hastighet på 200 mm/sek
• Langvarig LED med opptil 
  50000 timer varighet. 
• 5-års garanti på motor
• Enkel installasjon

LM 60EVS- LM 80EVS - LM 100EVS - LM 130EVS

Portåpneren 
inkluderer to 
fjernkontroller 
og en innvendig 
trådløs veggbryter

Slik kan du lett holde kontroll på hva som 
skjer hjemme.
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Manuell lås 
OG HÅNDTAK

Vi tilpasser porter og beslag etter 
ditt ønske!

UTVENDIG OG INNVENDIG håndtak 
38-42 mm, sort, anbefales brukt sam-
men med sylinderlås. Utvendig og innven-
dig håndtak passer til alle modeller. Eller 
trenger du en lås på innsiden? Vi har løs-
ningen.

Utvendig (øverst) - og 
innvendig håndtak 
passer til alle modeller

Lås til LOBAS 
Klassisk- og 

Eksklusiv-serie

Lås til  LOBAS 
Eksklusiv serie

Utvendig og innvendig 
håndtak 38-42 mm, sort. 
Passer til LOBAS Eksklusiv 
serie og anbefales brukt 
sammen med sylinderlås.

Utvendig (øverst) - og 
innvendig håndtak 
passer til alle modeller

Lås til LOBAS 
Klassisk- og 

Eksklusiv-serie

Lås til  LOBAS 
Eksklusiv serie

Utvendig og innvendig 
håndtak 38-42 mm, sort. 
Passer til LOBAS Eksklusiv 
serie og anbefales brukt 
sammen med sylinderlås.

Utvendig (øverst) - og 
innvendig håndtak 
passer til alle modeller

Lås til LOBAS 
Klassisk- og 

Eksklusiv-serie

Lås til  LOBAS 
Eksklusiv serie

Utvendig og innvendig 
håndtak 38-42 mm, sort. 
Passer til LOBAS Eksklusiv 
serie og anbefales brukt 
sammen med sylinderlås.
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Portbeslag
LOBAS LEDDPORTBESLAG er et kvali- 
tetsbeslag produsert i Norge for norske 
forhold. Mange kombinasjoner av beslaget 
gjør at det kan skreddersys en løsning som 
passer dine ønsker og behov. Se illustra- 
sjoner for ulike muligheter. Alle skinner og 
deler er ferdig tilpasset porten som gjør den 
monteringsvennlig. Har du ekstra over- 
høyde eller skråtak over porten, har vi gode 
løsninger med vårt kraftige universal- 
beslag. 

Våre leddportbeslag er testet og godkjent 
etter den europeiske standarden   EN 13241-1, 
og med vår kvalitet og lange erfaring gir 
dette deg den trygghet du trenger. 

Torsjonsfjær bak Torsjonsfjær fremme

Høgtløft Skråløft

  Takhøyde
- Høyde (lysåpning)
- Overhøyde (30 cm)

= Høgtløft

Tilgjengelig fra porthøyde 
2,33 m og min. 
overhøyde 30 cm. 
10, 20 og 30 grader 

Minimum  
overhøyde 
16 cm

Minimum  
overhøyde 
18 cm
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HUSKELISTE FØR BESTILING

• Bredde = lysåpning
• Høyde = lysåpning
• Overhøyde
• Sideplass, høyre
• Sideplass, venstre
• Garasjens dybde
• Portåpner?
• Manuell lås?
• Vindu i port?

18

Høyde

Bredde

Vi tilpasser porter og 

beslag etter ditt ønske!

overhøyde

SideplassSideplass

min 16 cm

portbredde + porthøyde = lysåpning

min 10 cmmin 10 cm

Tykt lag 
med galvani-

sering; 275 g/m2

Leddportbeslag

Høyde

Bredde

Festebrakett for 
C-skinne forenkler 
montering av 
portåpner

Justerbar trinseholder
for bedre tetting mot 
tetningslist. 

Forsterking av karmskinne 
- integrert i skinnen - for 
høyere vindklassifisering av 
porten. Minor skinnesett. 
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