
TAKSKJUTPORTAR

TRYGGA

MODERN DESIGN

BEKVÄMMA OCH FUNKTIONELLA

ENERGISPARANDE

LÖSNINGAR FÖR DIN GARAGEPORT



TOPLINEFull harmoni

struktur kulörer

VIT RAL 9010 ANTRACIT
RAL 7016

GUL EK VALNÖT

dekorer

SLÄTT

Topline takskjutportar utan 
spegelpaneler skapar på  bästa sätt
individuell karaktär på ditt hus.  
Elegant och enkel design som på ett 
harmoniskt sätt betonar moden 
arkitektur.

Valfri RAL
färgU = 0,53 [W/m2K] 

40 mm
Poliuretankärnan



ONELINE

Oneline takskjutportar med bredda
slätta paneler är en bra lösning för 
både moderna och traditionela hus.
Med Oneline takskjutport uppnår 
man alltid den perfekta 
kompositionen.

strukturer

WOODGRAIN

kulörer

dekorer

SLÄTT

Traditionell eller modern

GUL EK WINCHES
TER

MACHO
GNY

VALNÖT

biały RAL9010 antracyt 
RAL7016

U = 0,53 [W/m2K] 

40 mm

valfri RAL
färg

poliuretankärnan



IZOLINE

Izoline takskjutportar med jämt 
fördelade smala paneler passar 
perfekt till varje arkitektonisk 
lösning.

struktur kulörer

Valfri RAL
färg

Tidlös design

WOODGRAIN VIT RAL 9010 BRUN 
RAL 8014

GRÅ RAL 
9006

ANTRACIT 
RAL 7016 

GUL EK VALNÖT

dekorer

U = 0,53 [W/m2K] 

40 mm
poliuretankärnan



TERMOLINE

struktur kulörer

VIT RAL 
9010

ANTRACIT 
RAL 7016

SLÄTT

Energibesparande

U = 0,36 [W/m2K] 

60 mm

Termoline takskjutportar garanterar utmärkt värme- och akustikisolering
tack vare användning av slätta paneler gjorda av hård poliuretan 60mm 
tjock och speciell konstruktion som tar bort värmeöverföringar (dubbel
omkrets- och mellanpanelisolering). 

valfri RAL
färg



Automatiska takskjutportar  

För din säkerhet

HÖGRE INBROTTSSKYDD

Låst
garageport

Öppet 
garageport

Har jag låst 
garageporten 
eller inte ?

Ja, diin garageport     
är säkert låst.

Dubbelriktad kodkryptering

Högsta grad skydd mot skannig och avläsning av radiosignal.
Fjärkontroller med BiSure teknologi tillhandahåller effektiv
signalsändning med orange leddiod
Kontroll av portens lägge; färgrik leddiod signalerar 
LÅST/ÖPPET läge (vid 5-kanals fjärkontroller).

HALV- OCH FULL 
ÖPPNING FUNKTION

LED BELYSNING

MINIMAL ENERGIFÖRBRUKNING

KÄNSLIG SYSTEM AV 
HINDERIGENKÄNNING

SÄKERHETS-
CERTIFERAD

INTUITIV MENU

REJÄLT OCH 
KRAFTIGT 
UTFÖRANDE

För din bekvämlighet

HÖGRE FART



Auomatiska takskjutportar

Patenterad och ensam i sitt slag!
Skena med med inbyggt
inbrottsskydd. 

Mekanisk låsning
Så fort garageport är stängd , flyttas låsmekanismen till skenan, som 
gör det omöjligt att bryta upp porten.Detta unika inbrottsskydd är 
mekaniskt och fungerar alltid även vid strömavbrott.

Undehållsfri
Oavsett du väljer poliester /poliamid kulband 
eller hållfast poliuretan  kuggrem med
stålarmering.  Båda varianter är underhållfria 
och kättningar jobbar mycket tyst

Elastiskt skensystem
Platt, 3-meters skena med förlängnins möjlighet 
är tillgänglig med poliester/poliamid kulband 
eller hållfast kuggrem med stålarmering.
Bullriga kättningar är förbi .

Nödfalls urkoppling
Vid strömavbrott kan man lätt öppna 
garageporten manuellt från insidan.

Rätt materal
Unik form och utförande av skenan gör det
nästan omöjligt att böja den,jvilket betyder
trygg anvädning och ett långlivat garagesystem.

Snabbt och enkelt montage
Våra driftsystem för garagportar underlättar snabb och enkel montering. Även vid långa skenor räcker det med en enkel
upphängning.



Konfiguratorn skall på ett klart 
och enkelt sätt hjälpa dig att 

anpassa takskjutport till ditt hus 
arkitektur. Det räcker med några 
steg. Ladda in bilden på ditt hus , 

välj modellen och färgen på 
takskjutporten och maila allt till 

oss för att få en offert.

Takskjutport konfigurator

www.birkas.se

Välkommen till vår webbsidaGör ditt eget projekt 

Konstruktioner av
garageportens glidskenor Forskning, certifikat

p
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drzwi
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Ba b

B - Bredd av hålet

H - Höjd av hålet

a - Bredd av vänster vägg

b - Bredd av höger vägg

d - Höjden av dörrbalk

pg - Djup av garaget

Birkas maskin och enteprenad, Trägårdsgatan 13, 615 30 Valdemarsvik, tel. +46 703834461 www.birkas.se

Mättning för port

STL300

d min = 30 cm

NLH190

d min = 19 cm

NLH75

d min = 7,5 cm

EXT

d min = 10 cm


