PRODUKTFAKTA
VIKT ca 195 kg
ELINSTALLATION 220-240V
ELUTTAG Dubbla, integrerade
FÄRG Grå eller grön
Automatisk öppning med app
eller fjärrkontroll + fast knapp.
Klämskydd och nödöppnare.
Led belysning med lång livslängd och behagligt ljus.

Funktionsgarage
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. Det är
lättillgängligt och har gott om utrymme för överflyttning till och
från rullstol.
YTTERMÅTT GOLV 1766x1725 mm (BxD)
INNERMÅTT GOLV 1695x1650 mm (BxD)
HÖJD 1600 mm
ÖPPNINGSMÅTT 1695x1950 mm (BxH), induviduell fabriksinställd
öppningshöjd kan fås vid önskemål.
RAMP 1700x500 mm (BxD)

G101-0001
G101-0002
G801-0007
G801-0002
G801-0006
G801-0009
G801-0010
G801-0011

Funktionsgarage, grått
Funktionsgarage, grönt
Ramp, djup 850 mm
Ramp, djup 1200 mm
IR-fjärrstyrningspaket
Förstärkt golv
Kabelskydd
Förankringspaket
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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 energiförbrukning.

Öppna och stänga
Öppning och stängning görs enkelt med din mobiltelefon
eller med en separat fjärrkontroll. Med styrning via mobiltelefon 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.

El och laddning
För att underlätta laddning så placeras hyllan för batteriladdaren 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.
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Ramp till garaget
När du köper vårt funktionsgarage ingår en
500 mm djup ramp som standard men vi har
även fler ramper i vårt sortiment. En djupare
ramp kan exempelvis vara nödvändig om
garaget är placerat på en högre höjd eller
längre ifrån vägen.
G901-1081 Ramp till garage, djup 500 mm
G801-0007 Ramp till garage, djup 850 mm
G801-0002 Ramp till garage, djup 1200 mm

Hylla
Innuti garaget finns en praktisk hylla för
förvaring.

Belysning
Garaget är försedd med belysning i form
av en integrerad LED-list som ger ett bra
ljussken, perfekt på vinterhalvåret när det
är mörkt ute. LED-listen ingår som standard
men finns också i sortimentet som reservdel.
G901-6051 LED-list Garage
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Ny modell

Äldre modell

Fjärrkontroller &
förankringspaket
Här är samtliga modeller av fjärrkontroller
som finns till vårt garage, vilken fjärrkontroll
du har styrs av vilken modell på garaget du
har. Ring oss gärna så hjälper vi dig!

LINAK

Art. nr. X0001-1 → X0001-206

Ställdon Linak G901-2001
Styrbox G901-2002
RF-Mottagare G901-2003
RF-Sändare G901-2004

AD MOTION

Art. nr. X0002-1 →

CARDIN

Art. nr. X0001-207 → X0002-1-99

Ställdon G901-2001 & G901-2020,
Styrbox G901-2002 & G901-2021,
RF-Mottagare Cardin G901-2017
RF-Sändare Cardin G901-2016
1

Ställdon Linak G901-2020
Styrbox G901-2021
RF-Mottagare G901-2022
RF-Sändare G901-2023
Bluetoothmottagare G901-2024
Handkontroll med sladd G901-2025
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FÖRANKRINGSPAKET
Art. nr. G801-0011

Allt som behövs för att förankra garaget i
marken. Beroende på markförhållanden kan
dock andra produkter eller metoder behövas för
att garaget ska vara säkert förankrat i marken.
Exempelvis längre jordskruvar eller gjutna plintar.
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