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Några saker  
att tänka på  
innan du väljer  
garageport



D      en här broschyren vänder sig till dig som 
ska köpa garageport. Den innehåller en hel 
del tips och råd om vad som är värt att tänka 
på innan du gör ditt val. Det är förstås viktigt 
att din nya garageport passar till huset och 
dess arkitektur. Därutöver finns en rad fakto-
rer som du bör väga in. Funktion, säkerhet, 
kvalitet och livslängd till exempel.



8
Vilken leverantör  
ska du välja?

Välj en leverantör som har ett brett sorti-
ment av standardportar och dessutom ger 
dig valfrihet att skräddarsy en garageport 
utifrån egna önskemål; exempelvis med 
olika typer av fönster, färger, material och 
ytstrukturer. Tänk på att svensktillverkade 
portar ofta är mer anpassade till vårt klimat. 





7
Vad använder du 
garaget till?

Använder du garaget till mer än förvaring 
av bilen? I så fall kan det vara idé att välja 
en port med fönster för att få ljusinsläpp. 
Kanske också komplettera med en separat 
gångdörr så att du själv kommer in utan  
att behöva öppna hela porten. Är ditt  
garage uppvärmt, är det viktigt att porten 
har ett bra isoleringsvärde, d.v.s. så lågt  
U-värde som möjligt. 





6 Visst är det bekvämt att kunna öppna 
garageporten utan att behöva stiga ur 
bilen? Titta efter portar med tillhörande 
portautomatik som är både pålitlig och 
enkel att hantera och som klarar fler 
uppgifter, exempelvis att tända belys-
ningen på garageuppfarten eller i gara-
get. Kanske vill du också ha ett larm?

Vill du ha en  
bekväm lösning?





5 Det finns många CE-godkända portöpp-
nare på marknaden. Men det är tyvärr  
mindre vanligt att portautomatiken är  
testad och CE-godkänd i kombination  
med garageporten. Kontrollera att port-
automatiken har hinderdetektering så  
att den känner av och stannar om ett  
föremål eller människa kommer i vägen.

Uppfyller  
portautomatiken  
dina krav?





4 Titta efter hur porten är konstruerad  
och vilka säkerhetsåtgärder tillverkaren  
vidtagit. Är skenorna täckta så att fingrar 
inte kan komma i kläm? Är fjädrarna  
skyddade så att de inte kan lossna och 
sprätta iväg? Är portens sektioner utfor-
made på ett säkert sätt? Har den bra 
fingerklämskydd? 

Är du rädd om  
dina nära?





3 Försäkra dig om att din nya port har ett 
färdigbehandlat ytskikt vid leverans. 

Väljer du en port som levereras utan 
slutlig ytbehandling, måste du börja med 
att själv måla den. I annat fall kan det vara 
så att garantierna inte gäller. 

Tio års garanti på portbladet tycker vi 
att du ska få.

Med eller utan  
färdigbehandlad 
yta?





2 Välj en leverantör som erbjuder måttan-
passade garageportar från fabrik. Då får 
du en port som passar i den befintliga 
portöppningen – utan dyra ombyggnader. 
Försäkra dig också om att portsektioner-
nas höjd anpassas så att de blir lika höga. 
Utöver de estetiska fördelarna, ger det 
också en jämn fart vid öppning och  
stängning med portautomatik. 

Hur stor är  
portöppningen?



Gör din egen jämförelse av garageportar

  Crawford Leverantör A  Leverantör B Leverantör C

Integrerade fingerklämskydd Ja

Inkapslade fjädrar Ja

Kullagrade hjul och rullar Ja

Bruten köldbrygga Ja

Ergonomiska handtag Ja

Levereras med färdigbehandlat ytskikt Ja

Erbjuder takskjutport i trä Ja

Måttanpassad port från fabrik Ja

Portautomatik med underhållsfri tandrem Ja

Portautomatik med hinderdetektering Ja

Portautomatik med självlärande styrning Ja

CE-godkänd i motordrivet och manuellt utförande Ja

10 års garanti på portbladet Ja

Erfarenhet som porttillverkare  mer än 60 år



1 Det är förstås viktigt att välja en  
garageport som du själv tycker är snygg. 
Och som stämmer överens med husets 
arkitektur och färger. 

Gå in på www.crawfordgarageportar.se. 
Där finns massor med inspiration och  
information om ett av marknadens  
bredaste program av garageportar.

Sugen på  
inspiration?





Lycka till med  
ditt val!
Med den här broschyren vill vi bjuda  
på kunskap och ge dig förutsättningar  
att göra ett riktigt bra val av garageport.  
En port som uppfyller dina krav och  
önskemål om funktion, säkerhet och  
design – och som du har glädje av i 
många år framöver. 

Crawford garageportar finns hos  
utvalda återförsäljare. Du hittar dem på  
www.crawfordgarageportar.se 



8 7 6 

5 4 3

2 1

✓✓✓
✓✓✓
✓✓www.crawfordgarageportar.se


