Ban go
GARAGEPORTE
Til det danske klima
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GARANTI

PÅ ALLE DELE
10 år på hardware
5 år på paneler
(dog 10 år mod rust)
2 år på automatik

Hele Danmarks port
Bango-porten er på få år blevet det mest fortrukne valg inden
for garageporte til gør-det-selv folket. Populariteten skyldes et
stort udvalg af lagerførte porte, flotte og stilrene designs og
en kvalitet, som kun ses på meget dyrere porte.

40 mm isolering

Galvaniserede stålpaneler

Klargjort til automatik

20 cm overhøjde

U-værdi: ca. 1,1

Pulverlakeret Trafikhvid Ral9016

Torsionsfjeder over port

Klem- og faldsikring

10 års garanti mod rust

Justérbare hænglser sikrer,
at porten slutter helt tæt.

Højisoleret med 40 mm polystyren og

Struktur på panelerne.

klemsikring.
-2-
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Bango-porten findes i 4 forskellige modeller.
Bredde fra 241 cm til 450 cm og højde fra
194 cm til 301 cm. De 4 modeller er:

Model Classic

Model 1-Line

Model Flat

Portautomatik
Alle porte er som standard med automatik
og 2 fjernbetjeninger.
Derudover findes der et stort tilbehørsprogram, der
giver mulighed for at tilpasse porten, så den passer
præcist til individuelle behov.
Se mere på side 6.
CE Godkendt portautomatik
med støjsvagt bæltetræk
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Highline

Europæisk topkvalitet, designet til det danske klima
Med Highline får du en europæisk produceret kvalitets-port, designet til det danske klima.
Her kan du frit sammensætte din egen port, med mange designs, overflader, størrelser, farver
og andre tilvalg som f.eks. vinduer og døre.

40 mm isolering

Nem montering

Højeste europæiske kvalitet

9 cm overhøjde

U-værdi: 1,01

Ral9016 Trafikhvid og Ral7016 Antracit grå

Strækfjedre i siden

10 års garanti

Mulighed for valgfri farve m.m.

Højisoleret med 40 mm polystyren
med tætningslister mellem paneler.

Justérbare hænglser sikrer,
at porten slutter helt tæt.

Highline leveres med strækfjedre, som
muliggør en overhøjde på kun 9 cm.
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Fingerklem-sikring

Wirebruds- og faldsikring

Træstruktur

Glat

Modeller, overflader og tilbehør
Highline findes i fire grundmodeller og to forskellige overflader - Woodgrain og Silkline. Som standard lagerfører
vi Ral9016 Trafikhvid og Ral7016 Antracit, men kan efter ønske levere i specialfarver efter RAL-farveskalaen og i
forskellige træoverflader.
Tilbehørsprogrammet til Highline er meget omfattende. Vi kan tilpasse porten med sidedøre, vinduer, intelligente portautomatikker og meget mere. Se de næste sider for inspiration.
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Ruder til Bango-porten
Programmet for tilbehør giver både mulighed for
specialtilpasninger som f.eks. montering af ruder,
kodetastatur, håndtag og meget andet. Nedenfor
kan du se et udvalg af de mange forskellige ruder,
som kan monteres i porten.

Universelle tilvalg (alle porte)
Somfy Dexxo 800 pro IO
port automatik

ProDoor 800
portautomatik

Andet ekstraudstyr
• Udvendig frikobling
• Håndtag og lås
• Ekstra Low Lift, så porten
kun kræver 10 cm frihøjde

Trådløse
fjernbetjeninger til
ProDoor 800

Udvendig lås
Kodetastatur til ProDoor 800

Ruder
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Alle hjem kan blive
smarte!
Garageporte

Somfy TaHoma er en smart boks og
hjertet i dit smarte hjem. Den forbinder
dig med hjemmet via den smarte
TaHoma-app.
Overvåg og betjen blandt andet
dit hjems belysning, varmestyring,
gardiner, garageporte, alarmer,
ovenlysvinduer og dørlåse fra din
smartphone eller tablet - uanset hvor
du befinder dig.

Belysning

Alarm og videoovervågning
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Ban go

Opmåling og montering

Vi kommer gerne og måler op til din nye garageport.
Kontakt os for en god pris.
Du kan også selv måle op til din nye port.
Benyt måleskemaet nedenfor.
Det er nemt at montere en Bango-port. Og har
du hænderne skruet godt på, kan det klares på
under en dag.
Vi står selvfølgelig altid klar med råd og vejledning,
og inden du går i gang kan du med fordel se Bangos
monteringsvideo, der på en enkel og overskuelig måde
giver dig et godt indblik i montagen.

Få et tilbud på din nye port

Besøg http://inspiration.bango.dk og udfyld
vores tilbudsformular eller scan QR-koden,
udfyld formularen og få tilbud på din nye
garageport.

Opmåling af portåbning
Tag målene:
Hulmålsbredde

A

mm

Hulmålshøjde

B

mm

Venstre fri sideplads C

mm

(Min 10 cm)

D

mm

E

mm

Lysningsdybde

F

mm

Garagedybde

G

mm

Højre fri sideplads
(Min 10 cm)

Fri overhøjde
(Min 20 cm.
Dog10 cm med Ekstra Low Lift)
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