
Dansk produceret kvalitet



GARANTI 
VI YDER FØLGENDE GARANTIER PÅ VORES PORTE

FLEKSIBILITET, KVALITET,
FUNKTIONALITET & EFFEKTIVITET
Reaporte leverer porte, der er målrettet kvalitetsbevidste kunder og erfarne portmontører. Vores porte er 
gennemtestede kvalitetesprodukter, der kan møde vores kunders kvalitetskrav. 

Vi fremstiller portene i Danmark og kan derfor sikre en hurtig leveringstid, samt fleksible portløsninger.
Portene er produceret med henblik på at montagearbejdet foregår effektivt og hurtigt.

Reaporte har mange års erfaring med produktion af kvalitetsporte, til både private og erhverv. 

Skal du være den næste ejer af vores portsystem? 
Vi er klar til at hjælpe dig og levere din fremtidige port løsning.

*Ved særlige forhold ydes der ikke 15 års garanti

15

RUSTGARANTI

PANELER:
15 års rustgaranti*

5 års vridgaranti

MOTOR:
5 års garanti på alle motor 

typer

SKINNER:
10 års 

rustgennemtæringsgaranti

FJEDRE:
25.000 cyklusser



REAPORTE HAR LANDSDÆKKENDE SERVICE OG REPERATIONER 
VIA VORES SAMARBEJDSPARTNERE
Vores samarbejdspartnere dækker hele landet, derfor kan vi være med under hele forløbet. Vi kan sikre os at din port 
løsning fungerer, også 10 år ude i fremtiden.

REPARATIONER
90% af alle reparationer udføres ved første besøg. I langt de fleste tilfælde har vi reservedele og materialerne med i 
bilen. Vi kan naturligvis ikke have alt med. Men normalt har vi de eventuelle manglende reservedele dagen efter, så 
din port og produktion bag porten igen er kørende.

FOREBYGGENDE SERVICE OG VEDLIGEHOLD M/SERVICEAFTALE
Pr. lov fra EU og arbejdstilsynet skal en port serviceres min. 1 gang årligt. Derfor er vi der også til at hjælpe med 
vedligehold og service af din port løsning. Vedligehold af porten er med til at sikre levetiden af porten og mindsker 
chancen for at der skal ske pludselige skader. 

PRISER
Vi tager ingen skjulte gebyrer, ingen ekspeditionsgebyr, servicevognsgebyr, kørselsgebyr, eller lignende. 
Vi er nogle af landets billigste både på serviceaftaler og reparationer, og det er uden at gå på kompromis med 
kvalitet og service. Kontakt Reaporte på mail: info@reaporte.dk eller tlf. 8844 1713, hvis du vil vide mere om vores 
priser.

SERVICE



Panelerne fås som standard i 6 forskellige typer 
og 5 standard farver.

Vores porte leveres som standard med 40 mm 
isolering. Men kan også fåes i 60 og 80 mm 
isolering, til de garager hvor det er ekstra vigtigt 
at holde på varmen.

Har du en garage, der kræver særlige hensyn, 
har vi altid erfarne montører, der står klar 
med masser af gode idéer og løsninger med 
udgangspunkt i sin solide faglige ballast. 

Når du køber din nye port hos os, får du derfor 
altid den bedste løsning til netop dine behov. 
Funktionaliteten bag alle vores porte er i top - og 
de kan nemt tilpasses den enkelte garage.

PANEL PORTE

RC

FARVE
Hvid 

- speciel panel

RL

FARVE
Hvid 

Antracit

RV

FARVE
Hvid 

UU

FARVE
RAL 9010

Hvid

RF

FARVE
Hvid 

Antracit
Sort

MICRO

FARVE
9006

ALU grå

STANDARD PANELTYPER

PANELFARVER

Antracit 7016

Mørk eg Special farve*
Vælg en RAL farve

*Mod tillæg

Sort 9005
Granit 80

Hvid 9010

SE REFERENCER  

FOR

PANELER

Leveringstid kan 
forekomme



Vinduerne kan bruges til mange forskellige formål f.eks. at få naturligt lys 
i garagen, udsmykke dem med indsatser eller nogle flotte vinduer i rustfrit 
stål.

Vinduerne laves som standard i 2 lags PMMA (akryl) med enten plastramme 
eller som fullview alusektion. Vinduerne har altid udluftningsventil indbygget.

Vinduerne leveres som standard med klart PMMA, men kan fåes med mange 
forskellige typer som f.eks. matteret, røgglas, mælkehvid osv.

VINDUER I PORTE

Sort 9005

Standard

Hvid 9010

Diamant

Antracit 7016

Sol

Mørk eg Rustfri stål

Sprosse

VINDUESRAMMER

INDSATSER

SE REFERENCER  

FOR

VINDUER

Vi kan også hjælpe med dit specialpanel.

Se evt. referencer for inspiration til dit projekt.

SPECIAL PANELTYPER PANEL FORKLARING
Pulverlakering eller kraftig PVC folie 

Grunder

Galvaniseret stål 0,48mm Z225

PUR Skum 38-40 kg/m2

Galvaniseret stål 0,3mm Z100

Grunder

Pulverlakering RAL 9010



SKINNERNE
Skinnerne er galvaniseret og har kraftige karme, hvilket sikrer et særdeles robust system i forhold til andre løsninger, 
hvor der oftest bruges 1,5 mm. Skinnerne er boltet sammen, hvilket giver mulighed for at justere skinnerne helt tæt 
på gummitætningerne, så porten bliver så tæt som mulig.

FJEDRENE
Fjedrene beregnes altid til minimum 25.000 cyklusser, hvilket betyder at selv ved mange op og nedlukninger hver 
dag, holder fjedrene i 15-20 år.

FJEDRER SIKRING
Alle porte leveres med en fjederbrudsikring, som sikrer sig at porten ikke falder ned hvis fjederen skulle gå i stykker. 
Vores industriporte kan være udstyret med en kabelbrudssikring, som sikrer mod at porten falder ned, hvis kablet 
skulle knække eller falde af.

SKINNESYSTEMER

LH-LAVT HEJS
Bagmonteret 
fjedre

Garageport:
120 mm 
overhøjde

Industri:
200 mm 
overhøjde

NL-NORMAL 
LØFT
Frontmonteret 
fjedre

Garageport:
200 mm 
overhøjde

Industri:
420 mm 
overhøjde

HL-HØJT 
LØFT

Garageport:
Ikke muligt

Industri:
Højdeløft +  
420 mm
overhøjde

TAGFØLGE

Lavthejs:
Overhøjde  
200 mm 
REA200

Industri:
Overhøjde som 
NL system  
480 mm

SKINNESYSTEMER

SE REFERENCER  

FOR

SKINNE 
SYSTEM



Alle vores automatikker leveres som standard med 5 års garanti. Vi lægger stor 
vægt på at motoren er støjsvag, sikker i drift og særdeles holdbar. Derfor har vi 
kun motorer som er produceret i Europa, da vi derved kan sikre os, at kvaliteten 
er i top. 

For at gøre motoren så pålidlig som muligt, er de fleste leveret med 
selvjustrende bundfølere. De behøver ikke smøres, og er selvjusterende. 
Derved er vedligehold minimal. For at glæde de miljøbeviste kunder har vi 
lanceret A800XL motoren som har et standby forbrug på under 0,3W. Motoren 
er på 868 mhz som sikrer en god rækkeevne.

MOTORER OG TILBEHØR

MOTORTYPER

TILBEHØR

Sommer Baseline  
motor / automatik

Sommer A800XL 
premium  
motor  / automatik

Dalmatic V7E  
Industri  / automatik

LM3800 akselmotor 
/ automatik

Fotoceller til motor Nøglekontakt Hardware til 
smartphone

Fjernbetjening

Fugtsensor Senso
Frikoblingslås
Kodelås

SE REFERENCER  

FOR

TILBEHØR



SPRINT PORT SYSTEM
S40 & A40 SPRINT
Porte til hurtig op- og nedlukning.  

Pro-Line Sprint giver en unik kombination af tilpasset hastighed og brugervenlighed. 
Nemme at tilpasse den individuelle løsnings krav. 

Sprint porte er ekstremt hurtig og kombinere alle fordelene af den traditionelle hoveddør og 
en højhastighedsdør i et enkelt system.

Sprint er special designet som en hurtig port, der reducere tiden markant for 
åbning og lukning. Det giver muligheder for at opnå store energibesparrelser. 

Sprint er perfekt egnet til at montere i ydervæggen. Sprint kan skræddersyes til de 
individuelle krav.
Sprint leveres i 2 versioner, S40 SPRINT & A40 SPRINT

S40 SPRINT
Denne version er bygget af 40 mm sandwichpaneler med stål yderside i standard RAL 9002. 
Panelerne er 366 mm høje og er præget på ydersiden uden samlinger. Indersiden er glat 
og samlet. Den maksimale panelhøjde på 366 mm garanterer stabilitet og lang 
levetid.

S40 SPRINT er en ekstremt robust dør, der er velegnet til både indvendig og 
udvendig brug.
For din sikkerhed kan S40 SPRINT udstyres med gennemsigtige A40-sektioner mod et 
tillægsgebyr. Panelerne kan leveres i en specifik RAL-farve mod et tillæg.

A40 SPRINT
Denne version er bygget af anodiserede 40 mm aluminiumspaneler.
Panelerne er maksimalt 370 mm høje for at garantere optimal bevægelighed. 
Aluminiumsprofiler af høj kvalitet gør døren stærk og stabil.

Forskellige vinduer eller tomme rammer er mulige. Akrylfyldningerne gør døren gennemsigtig, 
hvilket gavner sikkerheden og de visuelle egenskaber

A40 SPRINT er en æstetisk flot dør, der 
forbedrer udseendet af din udvendige væg. 
Komponenter af høj kvalitet garanterer en 
lang og problemfri levetid. Sektionerne kan 
leveres pulverlakeret i en RAL-farve mod et 
tillægsgebyr.



SPRINT EGENSKABER
SPRINT’s åbningshastighed er op til fem gange hurtigere end en standard elektrisk betjent port. 
For at garantere en sikker og problemfri betjening af SPRINT ved disse hastigheder bruger vi kun 
materialer og komponenter af høj kvalitet.

Egenskaber ved S40 og A40 SPRINT:

 – Sikker, holdbar, pålidelig

 – Lave vedligeholdelsesomkostninger

 – SPRINT er designet til både indvendig og udvendig brug

 – Der anvendes kun materialer og komponenter i høj kvalitet

 – Åbningshastighed 1000 mm pr. sekund

 – Panelhøjde på højst 370 mm, hvilket sikrer, at SPRINT kører let med meget lidt modstand

 – På grund af den maksimale sektionshøjde på 370 mm er SPRINT også ekstremt stabil og stærk

 – Dobbelt tandemruller for glat betjening og lang levetid

 – Kan udstyres med en solid aksel

 – Lejer i høj kvalitet kombineret med specielt udviklede lejeplader

 – Special rørstøttesystem for maksimal stabilitet

 – Fjedre standard til 50.000 cyklusser

 – Frekvensstyret drev med blød start og blødt stop

 – Specielt ændret kontrolsystem

 –  Mange tilgængelige muligheder for at sikre, at porten fungerer optimalt, herunder:  
Radar og trækafbryder

 – Lysgardin for optimal sikkerhed

 –  Fås med 3 skinnesystemer: 
Normal system  -  Højt løft  -  Vertikal løft

INSTALLATION:
SPRINT er yderst velegnet til installation i den udvendige væg. Da SPRINT fås med forskellige 
styreskinnesystemer, er installationen lignende en standard port. SPRINT er pålidelig og let at 
bruge og kan derfor anvendes mange steder.

SPRINT PORT SYSTEM



DRIFTSVEJLEDNING FOR INDUSTRIPORTE
Iht. til EU standard samt vejledning fra Arbejdstilsynet skal industriporte vedligeholdes og serviceres efter behov og 
min. 1 gang årligt. 
Vedligehold og service skal kunne skriftligt dokumenteres.
Vedligehold og service skal udføres af en kvalificeret portmontør med kendskab til vores produkter.

ADVARSEL
*Beslag og andre komponenter der er i forbindelse med torsionsfjedre og kabler er under kraftig spænding.

UMIDDELBART EFTER INSTALLATION
 1. Smøring af alle bevægelige dele.

 2. Smøring af lejer i lejeplader, smøring af kørehjulets aksel.

 3.  Smøring af hængselsled, både midthængsel og side hængsel.

1 ÅRS SERVICE
 1A  - Tjek balance system og efterspænd om nødvendigt.

 1B  - Smøring af alle bevægelige dele.

 2  - Smøring af lejer i lejeplader, smøring af kørehjulets aksel.

 3  - Smøring af hængselled, både midthængsel og side hængsel.

 4  - Kontroller wire for brud og slid.

 5  -  Kontroller fjederbrudsikringer og kontroller at griberen virker.  
Smøring af torsionsfjedre samt lejer ved fjederbrudssikring.

 6  - Hvis der er installeret wirebrudssikring tjekkes knive og deres position.

 7  - Kontroller alle kørehjul for slid. 

 8  - Kontroller at alle sidehænglser og topbeslag er i korrekt position.

 9  - Tjek af bundføler virker ved almindelig modtryk.

 10  - Gennemgang af alle bolte og møtrikker og efterspænd om nødvendigt.

DRIFTSVEJLEDNING

FØR EFTER

BOLIGFORENING AARHUS



REFERENCER

RCRF

RCRV

RF SPECIAL PANEL

RL

+ VINDUER

BOLIGFORENING AALBORG

SPECIAL PANEL



TILBUD NR.:

EMNE OG MÅLSKEMA
FOR INDUSTRIPORTE OG GARAGEPORTE

Udfyld og send din forespørgsel til: tho@10-4.dk G

E

F

DC

B

A

KUNDE:

Adresse:

Tlf: 

Mail:

 

 Ønsker opmåling

 Ønsker tilbud

Send din forespørgsel på mail til tho@10-4.dk

 Industriport (VIGTIGT mål C, D skal være min. 120 mm. I motorside min. 300 mm). E mål skal være min. 200 mm

 Garageport (VIGTIGT mål C, D, E skal være min. 120 mm) (E mål over 200 mm kan frontmarkeret skinnesystemer bruges)

 Porthul uden overmål C, D, E monteres ramme og stålindsætning mod merpris.

Panel typer  RC  RL  RV  RF  UU  MICRO

Panel farve  Sort RAL 9005M   Hvid RAL 9010  Antracit RAL 7016M  Ral nr.*                              *Mod tillæg  

Panel typer  Standard  Diamant  Sol  Sprosse  Fullview

Panel typer  LH-lavt  NL-normal  HL-højt  FTR-tagfølge

Mål A i mm bredde ...................................................   Dør ved siden af porten

Mål B i mm højde ...................................................   Dør i porten/ Max 5000 i bredde  Med el hejs

Mål C i mm side v ...................................................   Kode tastatur   Fjernbetjening stk.

Mål D i mm side h ...................................................   Nøglekontakt  Knap til vægtryk

Mål E i mm over ...................................................   APP styring  Vi skal montere port

Mål G i mm loft/dybde ...................................................   Vi skal afmontere gammel port og fjerne den

PAS PÅ TVÆRBJÆLKER OG RØR
Hvis der er tværbjælker eller rør under loft skal
disse også indtegnes. 
Er forholdene anderledes, er der måske alligevel
en løsning - kontakt Reaporte og få et godt råd.

Pas på bjælker

Lodret snit i garage

Pas på rør


