
TURNER 830E 
PEILIKUVIO-OVI

TURNER 800-SERIEN
Härligt att komma hem.

TURNER 800

Välja garageport som 
har utformats för Nordens 
väderförhållanden!

GARAGE-
PORT MED
10 ÅRS
GARANTI!
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Energieffektiv garageportlösning

Turner 800-seriens garageportar har utformats särskilt för Nordens krävande väderförhållanden. 

Isoleringen består av överlägset 45 mm tjockt polyuretanskum och portarna har utformats för att använ-

das i varmgarage. Eftersom kraven på garageportar är höga, måste portkonstruktionen tåla kontinuerlig 

öppning och stängning. Lamellerna i 800-seriens takskjutportar har tillverkats av kraftig, galvaniserad 

stålplåt. Om du söker en tålig, tystgående och stilfull garageport är 800-serien det rätta valet!

Ytan på ut- och insidan av stål

• tåligare yta

• mer tystgående

• bättre ljud- och värmeisolering
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Läpptätningar vid karmen

• förebygger värmeförlus

• ger bättre smutsavvisning
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Frostsäker golvtätning

• skyddar mot vatten och 

smuts

• jämnar ut små ojämnheter 

i golvet

• förebygger material- och 

personskador
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Karmfot av rostfritt stål

• vatten och fuktighet rinner obehindrat och rost inte  

får grepp på karmen

• blir inte skört ens i kalla förhållanden

• tillsluter kanten snyggt

5

Invändigt och utvändigt 

klämskydd för fingrar

• specialkonstruerade 

lameller och gängjärn 

förhindrar att fingrar 

kommer i kläm

Dragfjädrar i enlighet  

med standarden DIN EN 12604 

• stabila och underhållsfria dragfjädrar

• standardenliga fjäderbrottsskydd

• porten hålls på plats även om fjädern skulla brista

• monteras i utrymmesbesparande  vertikala portkarmar

10 år!
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A = Portöppningens bredd

B = Portöppningens höjd

C = Minsta takhöjd = Öppningens höjd B + 120 mm

D = Minsta sidoutrymme 80 mm / sida (grått område)

E = Portens monteringsdjup = Öppningens höjd B + 620 mm

F = Överkant färdigt golv

G = Portöppnare med arm måste ha en fästyta om minst 100 mm  

för armen (grått område) 

• Portöppningarnas bredd 1600-5500 mm
• Portöppningarnas höjd 1750-3125 mm
• Endast 80 mm sidoutrymme behövs till båda 

sidor
• Behov av utrymme uppe 120 mm* 

* Portarna har dragfjäderavlastning som standard upp till  
storleken 3000x2750 mm. Porten som är större har  
torsionsfjädrar. Be försäljaren om dimensionsritningen eller 
titta den på internet www.turner.fi

• Galvaniserad stålplåtskonstruktion med  
45 mm tjock freonfri polyuretantätning,  
U-värde 1,0 W/m2K för monterad port*  
* Beräknad av den maximala storleken 5500x3125 mm porten

• EPDM gummitätningar på alla sidor och  
mellan lamellerna garanterar tätheten

• Invändigt och utvändigt klämskydd för fingrar 
i enlighet med EN 12604

• Portbladets yttersida som standard vit  
RAL 9016 och RAL 7016 antracitgrå

• Portbladets insida alltid stuccomönster  
horisontella fåror gråvit RAL 9002

• Handtag och cylinderlås med två nycklar  
som standard i manuella takskjutportar

• Många alternativ till tillägsutrustning  
(se baksidan)

• Uppfyller EU:s säkerhetsnormer (EN 13241-1)
• Tillverkad i Tyskland

* OBS! Om porten är bredare än 3000 mm eller högre än 2750 mm, har den torsionsfjädrar. Be försäljaren om dimensionsritningen eller titta den på internet www.turner.fi

Portbredd ≤ 3000 och porthöjd ≤ 2750

Övre löphjul

Novoport
Handtagets nedre kant = B - 50 mm
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Monteringsdjup E = B + 620 mm

*) Port med handtag  = B - 50 mm
Port med avstyvning = B - 80 mm
Elmanövrerade portar utan handtag och avstyvning = B 

10
4

TURNER 800

Monteringsmått

Portens tekniska dimensioner - vertikalsnitt* Portens tekniska dimensioner - horisontalsnitt*

min A + 160 mm

A + 152 mm

Utsidan

min 80 mm
A
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FÄRGER 
Utöver den vit och antracitgrå 
standardfärgen finns 13 andra standard-
färger + nästan alla RAL-färger.

STORLEK PÅ GÅNGDÖRREN 

Bredd 900 mm. Höjden bestäms i enlighet 
med höjden på takskjutporten.

YTALTERNATIV
Turner 810-portens yta är 
träfibermönstrad.

TURNER 810
Smal panel, träfibermönster
Den stiliga Turner 810-porten passar 

utmärkt i alla miljöer, för modern och 

klassisk hus.

TURNER GÅNGDÖRR
Integrerad gångdörr till garageport,

svart handtag och låshuset.
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TURNER V810
Förrådsdörren med  
Abloy-låsanordning.

Förrådsdörren är i samma stil 
som Turner garageporten.*

* Fåravståndet kan skilja sig från 
fåravståndet i garageporten.

Standard träfiber-
mönster

Präglad mönster

Turner 810
Målad i mörkgrå
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Gyllene ek

TURNER 820

FÄRGER 
Utöver den vit och antracitgrå 

standardfärgen finns 13 andra standard-
färger. + nästan alla RAL-färger.

STORLEK PÅ GÅNGDÖRREN 
Bredd 900 mm. Höjden bestäms i  

enlighet med höjden på takskjutporten.

YTALTERNATIV
Den här portmodellen finns tillgänglig 

med följande ytbeklädnader.

Mellan panel, träfibermönster
Turner 820-porten är ett modernt val  

för det stilmedvetna hemmet.

TURNER GÅNGDÖRR
Integrerad gångdörr till garageport,

svart handtag och låshuset.

Förrådsdörren är i samma stil 
som Turner garageporten.*

TURNER V820
Förrådsdörren med  
Abloy-låsanordning.

* Fåravståndet kan skilja sig från 
fåravståndet i garageporten.
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Standard träfiber-
mönster

Präglad mönster

Mörk ek

Mahogny Winchester

Helt slät 
Färgalternativ de 

vanliga

TRÄLIKNANDE YTOR (foilierad yta)

FönstergråGråBrunVit

SATIN YTA

Mörkgrå

Natt ek
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Mahogny Winchester

FÄRGER 
Utöver den vit och antracitgrå 
standardfärgen finns 13 andra standard-
färger + nästan alla RAL-färger.

STORLEK PÅ GÅNGDÖRREN
Bredd 900 mm. Höjden bestäms i  
enlighet med höjden på takskjutporten.

YTALTERNATIV 
Den här portmodellen finns tillgänglig med 
följande ytbeklädnader.

TURNER 800P
Bred panel, träfibermönster
Elegant 800P-porten finns tillgänglig bred 

panel med träfibermönster eller helt slät 

yta. Modern alternativ till ditt hem!

TURNER GÅNGDÖRR
Integrerad gångdörr till garageport,

svart handtag och låshuset.
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Förrådsdörren är i samma stil 
som Turner garageporten.*

TURNER V800
Förrådsdörren med  
Abloy-låsanordning.

* Fåravståndet kan skilja sig från 
fåravståndet i garageporten.

Standard träfiber-
mönster

Präglad mönster

Helt slät 
Färgalternativ de 

vanliga

FönstergråGråBrunVit

Gyllene ekMörk ek Natt ek

TRÄLIKNANDE YTOR (foilierad yta)

SATIN YTA

Mörkgrå

Microline satin 
grå

MICROLINE SATIN YTA
Profilerad vågliknande struktur. 
Tillgänglig färger: vit, grå, fönstergrå, 
och mörkgrå.

Microline satin 
fönstergrå

Microline satin 
mörkgrå
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TURNER 830

FÄRGER 
Utöver den vit och antracitgrå 

standardfärgen finns 13 andra standard-
färger + nästan alla RAL-färger.

STORLEK PÅ GÅNGDÖRREN 
Bredd 600 mm. Höjden bestäms i  

enlighet med höjden på takskjutporten.

YTALTERNATIV 
Den här portmodellen finns tillgänglig 

med följande ytbeklädnader.

Spegelmönster, träfibermönster
Traditionell stil Turner 830-portens yttre 

ytan har termoformade spegelmönster.

Mönstrets storlek: 500 x 300 mm.

TURNER GÅNGDÖRR
Integrerad gångdörr till garageport,

svart handtag och låshuset.

Förrådsdörren är i samma stil 
som Turner garageporten.* 

7

TURNER V840
Förrådsdörren med  
Abloy-låsanordning.

* Fåravståndet kan skilja sig från 
fåravståndet i garageporten.

Gyllene ek

Standard träfiber-
mönster

Präglad mönster

Mörk ek Natt ek

Mahogny Winchester

TRÄLIKNANDE YTOR (foilierad yta)



Här finns ett par exempel, fråga mer om vårt portförsäljare!

NYCKELRING FJÄRRKONTROLL
Tack vare den här smidiga fjärrkontrollen blir det enkelt 
och bekvämt att använda garageportens automatik!

TRÅDLÖS KODLÅS
Underlättar användningen av porten då nycklarna inte 
finns lättillgängliga. När du till exempel utför trådgårds-
arbete behöver du inte avbryta det du gör för att hämta 
en nyckel för att öppna porten med. 

YTTRE FRIKOPPLING
Yttre frikoppling är ett obligatoriskt tillval när det inte 
finns någon annan ingång till garaget förutom den 
automatiserade takskjutporten. Med hjälp av den kan porten 
i nödfall öppnas utifrån, till exempel i händelse av strömavbrott.

TILLBEHÖR

Klicka för mer info turner.fi eller ring

0207 330 330
Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki

Turner 800-seriens takskjutportar kan skräddarsys så att det passar stilet på varje hus och utgör 
en helhet som tack vare ett mångsidigt urval av tilläggsutrustning motsvarar användarens behov.  
Bekanta dig med alternativen och får mer information hos vårt portförsäljare!

Återförsäljare:

NovoPort® -öppnaren

Turner 800-seriens takskjutportar kan även anpassas med olika fönstermodel-
len. Det finns olika glasalternativ till fönstermodellerna Klar (standard, genom-
skinlig) och Kristallstruktur (släpper igenom ljus).

FÖNSTERALTERNATIV

Standard Soluppgäng Romb

Kors Rund Ljusband-fönster

Kvadrat-fönster

RAL 9006
Aluminium

RAL 9005
Svart

RAL 8011
Nötbrun

RAL 8001
Okrabrun

RAL 5011
Stålblå

RAL 6005
Mossgrön

RAL 6009
Grangrön

RAL 7016
Antracitgrå

RAL 9016 

Vit

Portbladets yttersida som standard är 
RAL 9016 vit och RAL 7016 antracitgrå. 
Andra standardfärger 13 olika 
eller möjlighet att välja från RAL
-färgkartan. Portbladets insida är 
gråvit RAL 9002.

RAL 9007
Grå aluminium

Valfri 
RAL-färg

FÄRGER

RAL 7024
Grafitgrå

RAL 7035
Ljusgrå

RAL 7040
Fönstergrå

RAL 8014
Sepiabrun

RAL 8017
Chokladbrun

När du kommer hem, skulle du vilja köra bilen direkt
in i garaget utan att behöva stiga ur bilen för att 
öppna garageporten och tända lampan i garaget? 
Turner 800-serien takskjutport kan utrustas med 
nästan ljudlösa, patenterade NovoPort®-öppnaren, 
som även har integrerad inomhusbelysning för garage 
(lampan tänds när porten används). 3-kanal fjärrkontroll 
med ändringsbar kod, vilken garanterar snabb och 
enkel användning. Öppnaren har 
tvåvägs radiofunktion som standard. 
Från fjärrkontrollen man kan 
kontrollera status på garageporten 
(öppet eller stängt).  Automatiken 
kan utöver med fjärrkontrollen även 
styras med en tryckknapp, som 
monteras i garageväggen och till 
exempel med webbporten eller 
trådlös kodlås (tillbehör).


