
kampanj-
ERBjUDanDE

(REK pRis 17.250,-)
Priset avser grundpaketet: 
40 mm isolerad port i utfö-

rande bred panel, woodgrain, 
vit med motor inkl 2 st 

fjärrkontroller

12.500,-

För mer info, kontakta:

hör av dig  
redan idag!
Köp en av våra mest populära portar med motoröppnare till ett kanonpris! 
Välj bland sex olika storlekar. Trendiga kulörer finns som tillval (1.500 kr). 
På bilden visas port med utförande slätpanel med slät yta och trendkulör.
Montagekostnad tillkommer. Läs mer om tillval m m på baksidan.

Mer info hittar du på vår hemsida www.teckentrup.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-10-31



kampanjerbjudande –
carteck gsw 40-L takskjutport
Nu kan du köpa CarTeck GSW 40-L – en av våra 
mest populära portar – till ett kanonpris! Välj 
bland sex olika storlekar i den färg som passar 
ditt garage bäst.

grundpaket
CarTeck takskjutport GSW 40-L. Design bred-
panel, woodgrain-yta. Färg sidoskenor och ut-
vändigt: vit RAL 9016. Insida lackad RAL 9002. 
Inklusive motoröppnare Aperto BaseLine med 
2 st 2-kanals fjärrkontroller. 40 mm isolering.

kampanjstorlekar
2375 x 1875  /  2375 x 2000   /  2375 x 2125
2500 x 1875  /  2500 x 2000   /  2500 x 2125 
(Mått i mm)

tillvalsmöjligheter
Grundpaket 12.500,-
Annan panel/ytstruktur 1.500,-
Trendkulör (ca 14st) 1.500,-
Sidoskenor i trendkulör 1.000,-
Motor CarTeck 600 1.500,-

tillval panel/ytstruktur
•	Bred-	eller	smalpanel	med	valfri	ytstruktur	 

(mikro eller slät yta)
•	Slätpanel	med	valfri	ytstruktur	 

(woodgrain, stucco, mikro eller slät yta)

tillval trendkulör
Röd, grön, blå? Eller någon av alla nyanser av 
grått och vitt? Du kan få trendkulör på både 
porten och sido skenorna. Läs mer om färgval 
på vår hemsida www.teckentrup.se.

tillval motoröppnare
Uppgradera till snabbgående motoröppnare 
CarTeck 600. Det är den nya generationens 
motor som ger dig möjlighet att installera 

t.ex. fuktsensor, extra magnetlås m.m. Du kan 
också ansluta GogoGate, som är en app-base-
rad lösning för styrning och övervakning av din 
port.

Läs mer på www.teckentrup.se. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-10-31

StuccoWoodgrain Slät ytaMicro

isolering
Portblad i genom gående 40 mm 
isolerande sektioner i sandwich-
konstruktion ger dig hög stabilitet 
och energi besparing.

säkerhet
Patenterade säkerhetslösningar 
som kläm- och ingrepps skydd ger 
säkert hand havande och skyddar 
hela familjen. Porten uppfyller alla 
säker hets krav enligt EN 13241-1.

inbrottsskydd
Tillsammans med motor öppnare/
port automatik har porten en hög 
säker het mot in brott redan i grund-
utförande.

Fakta carteck gsw 40-L

Extra-
ErBJUDaNDE
Uppgradera din kampanj-

port med en snabb-
gående motor och/eller 
nästan alla våra panel-

typer!


