
Funktionsgarage
Garage, brödburk eller scooterförråd, kärt barn har 
många namn. Vi kallar det funktionsgarage. Det är 
rymligt, robust och ger säker förvaring åt din scooter 
och rullstol.

Våra produkter omfattas av bostadsanpassnings- 
bidraget och vi levererar till alla svenska kommuner.

Installationsgaranti
Vid behov hjälper vi dig att komma i kontakt med 
lämplig installatör och ser till att du får en komplett 
offert för både funktionsgarage och installation.

Leveransgaranti
Hos oss är garage en lagervara. Du väljer själv mellan 
omgående leverans eller enligt överenskommelse.

Servicegaranti
Vår support är alltid tillgänglig och vi erbjuder service 
av våra tekniker vid behov.

Funktionsgaranti
Självklart ger vi full garanti på alla funktioner enligt 
gängse normer och lagstiftning.

Vårt funktionsgarage är byggt för att ge gott om ut-
rymme och vara enkelt att parkera i. 

Vårt funktionsgarage utvecklas och 
tillverkas hos oss i Falun. Det är vi stolta över.

Funktionsgaraget är ett lättillgängligt garage för scooter 
och rullstol. Det är utvecklat för att vara rymligt och 
enkelt att parkera i och förflyttas till och från fordonet.
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El och laddning

För att underlätta laddning så placeras hyllan för batteri- 
laddaren på valfri plats. Det finns dubbla eluttag som av 
säkerhetsskäl är fasta, utan lösa sladdar och kablar. All el 
och kabeldragning är integrerad i väggarna och bakom 
kåpor. Belysningen tänds och släcks automatiskt vid 
öppning och stängning genom sensorstyrning.

Utrymme

Vårt funktionsgarage ger mer plats invändigt än  
alternativa lösningar och är speciellt utvecklat för  
förvaring av scooter och elrullstol. Det är rymligt, robust 
och enkelt att parkera i och har gott om utrymme för 
överflyttning till och från rullstol.

Säkerhet

Såväl golv som den medföljande rampen har ett 
överlägset halkskydd. Garaget levereras med ett klämskydd 
som standard. 

Material och vintersäkrat

Garaget har en stabil konstruktion och är byggt för svenska 
väderförhållanden. Materialet i väggar, golv och tak är 
inte fuktabsorberande och dess porfria ytskikt gör det 
lätt att hålla rent från både naturlig nedsmutsning och 
klotter.

Garaget är välisolerat och skyddar från både regn och 
snö. Det medföljande elementet ger möjlighet till valfri 
temperatur och ett frostfritt garage till en låg energi-
förbrukning.

Öppna och stänga

Öppning och stängning görs enkelt med din mobiltelefon 
eller med en separat fjärrkontroll. Med styrning via mobil- 
telefon behövs inga extra tillbehör vilket kan underlätta 
vid begränsad rörlighet. Vid behov kan garaget även 
öppnas manuellt samt nödöppnas vid strömavbrott. 

Om det finns höjdbegränsningar där garaget ska placeras 
så kan öppningsmåttet begränsas vid beställning. I 
fabrik förprogrammeras garaget så att luckan inte slår i 
eventuella hinder.


