
Crawford Smart 42
Prismedvetna lösningar

Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) 



Crawford Smart 42 - prismedvetet val
Inifrån och ut

Med Crawford Smart 42 får du en garageport, 
som med sin solida konstruktion, har en 
smidig gång. En garageport som är tät och 
lätt att använda. Ett säkert val med upp till 
hela 10 års garanti för trygghet och säkerhet. 



Få en port som matchar ditt hem 
Välj struktur och färg

Fönster är viktiga designdetaljer. Motivfönster
Crawfords garageportar finns sedan många år 
med glasinsatser. Det är självklart något du själv 
bestämmer om du vill ha. Dubbla rutor av klart 
eller strukturerat akrylglas, ger exklusivitet och 
individualitet. Sidodörrar finns med matchande 
profiler. 

Fyra fönstermotiv med klart glas ger större möjligheter 
att utforma porten. Som standard har fönsterramen 
samma färg som porten och kan erhållas i dekor- samt 
specialfärger.

Fönster och sidodörrar

Läs mer om fönster och dörrar på crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.

Välj mellan de 6 kulörerna och strukturerna Brilliant och Woodgrain

Woodgrain Brilliant
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*
* kan ej fås i design Classic.För exakta prisuppgifter för varje kulör kontakta din närmaste återförsäljare!



Kvaliteten är i detaljerna
Hela vägen runt

Portautomatikserien Magic

Gör dig själv en tjänst och få den bästa portautomatiken från 
Crawford Entrematic. Magic 600 och Magic 1000 är utvecklade 
under mottot ”snabbare, snyggare och starkare”. 
Resultatet är en motor som inte lämnar något övrigt att önska 
när det gäller komfort, tyst gång, design och styrka.

De 42 mm tjocka panelerna 
med CFC-fri skumkärna 
garanterar optimal isolering, 
mot kyla och värme. Den 
håller den invändiga 
temperaturen på en stabil 
nivå och spar energi.

42 mm paneltjocklek

Det integrerade 
dragfjädersystemet i 
vertikala skenor. 
Gäller portar i storlek upp 
till 3000x2250 mm (bxh).

Integrerat 
dragfjädersystemDe kullagrade hjulen ger 

porten en jämn och tyst 
gång.

Kullagrade hjul

Läs mer om Magic 600 och Magic 1000 på crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.



Vilken profil ska din nya port ha? 
4 vackra modeller!

TREND. Helt i tidens anda. 
Enkelt är ”populärt”. Genom sin enkla och klara design passar 
denna modell perfekt i varje omgivning.

LINE. På det hela taget unik.
Denna modell har en enastående dynamisk linjeföring. En skönt 
formad linje är avgörande för denna design.

STYLE. Stilsäkert och estetiskt format. 
Ger intryck av enkel elegans och diskret skönhet. Anpassar sig 
perfekt till din personliga stil.

CLASSIC. Klassisk, exemplarisk och tidlös.
Alltid modern, alltid representativ och kommer att glädja dig i 
många år. Det är helt enkelt en designklassiker. 



Ny garageport
Lätt och snabbt!

Med våra takskjutportar sparar du både tid och pengar vid renoveringen 
av din port, eftersom allt är klart på en dag.

Renoveringen genomförs i samarbete med Crawfords kompetenta 
partners och gäller för alla vanliga porttyper, portstorlekar och 
portsystem.

• Professionell rådgivning vid val av port och tillbehör. 
• Portbyte sker oftast på mindre än en arbetsdag.
• Inga dyra ändringar av ditt garage. 
• Inga stora ombyggnadsåtgärder, då det inte är nödvändigt att bryta                           
  upp golvet.  
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Hitta din närmaste 
återförsäljare på 

www.crawfordgarageportar.se

Kontakta din närmaste återförsäljare av Crawfords 
produkter för en offert redan IDAG på: 

Över 2 miljoner nöjda portkunder världen över är inget att förvåna 
sig över med tanke på de övertygande fördelarna!

Beställ eller ladda ner den kompletta 
översiktsbroschyren på:

www.crawfordgarageportar.se!

Holmbergs Ab      info@holmbergs.ax 
Godbyvägen 13     telefon 018 23 555 
22100 MARIEHAMN    www.holmbergs.ax 


