Aros Porte
Kvalitet er gennemgående i Aros Porte. Her findes kun én og det er den bedste.
Det princip holder Aros Porte fast i, og har gjort det gennem alle årene.
Fordi det betaler sig for dig.

Sikkerhed

Beslag, hængsler og skinner i galvaniseret stål

Alle Aros Porte leveres med indbyg
get personsikkerhed.
Fjederbrudssikring forhindrer porten
i at falde ned, hvis uheldet skulle
ske. Panelerne er udformet sådan at
både du eller dine børn er beskyttet
mod at få fingrene i klemme mellem
portens sektioner.

Elegante og eksklusive
garageporte i
gennemført kvalitet

Automatisk åbning
En Aros Port er forberedt til auto
matisk åbning som du kan vælge
at få leveret med eller den kan
eftermonteres.
Til automatisk åbning benyttes
en kraftig og stabil elmotor med
integreret loftslys og fjernbetjening.
Den indbyggede automatik over
våger portens bevægelser, og vil
omgående køre porten op, hvis den
møder modstand.
Der kan monteres overvågning med
fotoceller, som vil give dig en yder
ligere personsikkerhed.

Kraftige torsionsfjedre

Køreskinner monteres fast på inderside af væg

Farver og overflader

DEVISION 123004

Panelerne kan leveres i farve efter
ønske. Standardfarven er hvid
(RAL 9010), men de kan også efter
ønske leveres beklædt med folie i 6
forskellige træsorter.
Vi efterkommer også gerne særlige
ønsker som fx maling i granit.

Garageporten er en stor del af hele husets udseen
Dark oak

Golden luxe oak

de, og understreger elegant og diskret arkitektu
ren. Når du vælger en Aros Port, så vælger du en
stilren og elegant garageport, der holder sig pæn
i mange år, da kvaliteten er gennemført i enhver

Green oak

Mahogany

detalje.
Hver enkelt port er udført så den lever op til vores
krav om gennemført kvalitet og sikkerhed. Det be
tyder lang levetid for porten og et minimum af slid
på de bevægelige dele. Du får en robust og smuk

Natural oak

Rustic oak
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port, der er konstrueret til mange års brug.
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Aros Porte

Vedligeholdelse

Aros Porte fremstiller porte i høj kvalitet

Den stærke, glatte overflade på en Aros Port er vejrbestandig og

efter mål. Aros Porte benytter pane

modstandsdygtig, er smudsafvisende og let at rengøre.

ler fremstillet af en af verdens førende
producenter.

Aros Paneler

Porten

Du kan vælge mellem paneler i flere forskellige udformninger:

En Aros Port er konstrueret som en ledhejseport med vand
rette paneler. Det giver porten optimal stivhed og styrke
samtidig med at den mekaniske belastning reduceres. Resul
tatet er mindre pladskrævende betjening og større person- og
indbrudssikring.

Fyldningspaneler, bræddeprofilering, træstruktur og helt glatte. De
fås alle med og uden vinduer.

Glat profil, med eller uden træstruktur

Tætte porte
• Gennemgående kvalitet og styrke
• Høj sikkerhed og slidstyrke
• Flere stilsikre designs
• Valgfri farver, træstrukturer eller granit
• Isolerende, tæt og trækfri
• Manuel eller automatisk åbning

En Aros Port er effektivt tætnet med lister mellem de enkelte
paneler. Også i siderne og i top og bund sidder der smidige og
tætsluttende tætningslister, der forhindrer træk og vand i at trænge
ind. Sammen med de isolerende paneler er det med til at begrænse
varmetabet i den kolde tid.

Montagen
Kvaliteten i en Aros Porte er gennemgående i alle elementer. Beslag,

– et smukt og fornuftigt valg: Aros Porte

wirer og hængsler er udført i galvaniseret stål, som ikke vrider eller
giver sig. De letkørende køreruller er fremstillet i nylon med støv
tætte kuglelejer, som gør betjening af porten let og lydsvag.

Plankeprofil, med eller uden træstruktur

Fjedrene der hjælper med til at afbalancere porten og gør det let at
åbne og lukke porten, er dimensionerede så de er garanteret 20.000
åbninger. Med en Aros Port er du sikret problemfri brug i mange år.

Tætninger som beskytter garagerummet mod kulde
og træk

Bræddeprofil, med træstruktur og valgfrie træfarver

På øverste panel monteres tætning

Sidetætning er monteret på køreskinnen

Tætning mellem lamellerne

Montering ved lav overligger (fjeder fortil)

Montering ved lav overligger (fjeder bagtil)

Montering efter taglinien

Fyldningsprofil, med træstruktur

Paneler og vinduer
Du kan få lys ind i garagen ved at vælge paneler med vinduer. Du kan
vælge at få monteret paneler med termoruder i kraftig acrylplast, både
med og uden dekorationer.

Rektangulære vinduer med både hvide og sorte rammer

Portens paneler
Bondehusvinduer

Lysbånd, rammer enten alu eller malet i farve som port

Aros Porte benytter paneler fra en af verdens føren
de og mest miljøbevidste producenter. Panelerne
er lavet som en sandwichkonstruktion med 42 mm
freonfri polyurethanskum mellem to varmgalva
niserede stålplader, som på begge sider er belagt
med polyester.
Det giver en utrolig holdbar port, der ikke skal ved
ligeholdes og som holder sig smuk i mange år.

Sandwichpanelets konstruktion
1.

Lamellens udførelse: Vandret proﬁlering eller frisefyldning

2.

Stålpladeskålen som adskiller det udvendige, frostudsatte dæklag
fra det indvendige dæklag

3.

Stålpladelameller som på begge sider er varm-galvaniseret og
belagt med polyester

4.

Den indvendige tætningsproﬁl mellem de enkelte lameller

5.

Indfatningsproﬁl

6.

Panelet, opskummet med freonfrit PU-skum (tykkelse 42 mm.)

7.

Indvendig stålplade til sikring af beslag

Forskellige dekorative vinduer efter ønske
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