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GARASJEPORTER



LAGERFØRTE 
PROFILER

MED STORT VARELAGER PRODUSERER VI PORTER 
RASKT I MANGE DESIGN OG STØRRELSER.

RAL  
9005M

RAL 
7016P

RAL 
9016P

RAL 
9016P

WG RAL 
9010

WG RAL 
9010

VILLA HORISONT FUNKISSPLIT

DITT VALG, DIN FARGE!

Portelementene leveres i 

standard farge RAL 9010 og 

9016P. (Funkis leveres også 

i RAL 7016 eller RAL 9005M 

opptil 5m bredde.) Vi kan 

også lakkere porten i din 

egen RAL farge  for et tillegg 

i prisen.

Villa portpanel har klassisk 

rutespeil i alle paneler. Ved 

porter opptil 3,6m bredde er 

det 4 rutespeil, og porter over 

4m bredde har 6 rutespeil. 

Woodgrain-overflate 

tilsvarende Hvit RAL 9010. 

Med horisontale brytning i 

senter av hvert portelement 

gir Split din garasje et mod-

erne og elegant utseende.  

Lageført i Glatt Hvit (tilsvaren-

de RAL 9016P) og Woodgrain 

Hvit (tilsvarende RAL 9010).

Elegant og stilren port-

design, Funkis passer 

utmerket til både store og 

små  garasjer. Lagerført 

i Sort Matt (tilsvarende 

RAL 9005M), Antrasitt Grå 

(tilsvarende RAL 7016P) 

og Hvit (tilsvarende RAL 

9016P).

Horisont portpanel med

liggende paneler. 

Woodgrain-overflate 

tilsvarende Hvit RAL 9010.

TIDLØS ELEGANT STILRENKLASSISK

WG RAL 
9010

SCANPORTEN FUNKIS, HVIT 5000 X 2120mm.



SPESIFIKASJON 
PANELER

PORTER PRODUSERT MED HØYESTE KVALITET OG 
GODKJENNING I EU. ISOLERTE OG HELT UTEN 
MILJØSKADELIGE STOFFER.

Portpanelene er en “sandwich”-konstruksjon bestående av en overflate i 

galvanisert stål med en kjerne av rent miljøvennlig polyuretanskum, og er helt 

uten miljøskadelige stoffer slik som HFC, CFC eller HCFC.  

Sammen utgjør dette et portelement med meget god isoleringsevne og en 

U-verdi fra 1,4 W/m2K*. 

   PANELTYKKELSE
   Standard 40mm tykkelse, stål-overflaten er 0,50 mm på profilene Villa og   

   Horisont, mens Funkis og Split har en forsterket overflate på 0,60 mm.

   KLEMSIKRING
   Panelene er oppbygd slik at man ikke skal komme til skade ved å klemme  

   fingrene mellom panelene når den åpnes eller lukkes.

   BESKYTTELSESFOLIE
   Panelet er dekket av en beskyttelsesfolie under transport, som er enkel å    

   fjerne før montering.

Monoshell systemet gir panelet en forsterket overgang av stål, dette gir bedre 

stivhet og minst 2 mm ståltykkelse ved festepunkter for hengsler og hjul- 

braketter.

GALVANISERT STÅLPORT

PANELTYKKELSE 40 MM

U-VERDI FRA 1,4 W/M²K

TETTELISTER I ALLE SIDER

MOTSTANDSDYKTIGHET

* U-verdi målt på portstørrelse 2500x2010 mm

EN 12425 EN 13823  EN 12424



TILLEGGSVALG 
PROFILER

MED VINDUER ELLER VENTILER GIR DU PORTEN DITT EGET 
PREG. PLASSERING KAN GJØRES ETTER ØNSKE. 

FIRKANTVINDU MED SPROSSER
For et klassisk preg på din port er Firkant med. sprosser et selvsagt valg.

2-lags vinduer i hvit utførelse som passer til enhver port. Klassiske firkantvinduer eller moderne designvindu gir porten 

ditt eget preg. 

Designvindu gir deg fritt spillerom i forhold til plassering, og du kan sette ditt 

eget preg på porten. Velg mellom designvindu firkant eller rund.

717SN - ÅPEN
344x138mm

Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005

Åpen ventilering. 

717FN - REGULERBAR 
344x138mm

Hvit RAL 9016 / Sort RAL 9005

Med regulerbar åpning/lukking.

KLASSISK

MODERNE

VENTILER

SUNRISE
Fire vindusfelt for porter opptil 3600mm bredde.
Seks felt for porter over 3600mm.

DESIGNVINDU FIRKANT
280x280mm.

Børstet stål med dobbelt glass / 

Hvit ramme tilsvarende RAL 9016

DESIGNVINDU RUND
Ø 310mm.

Børstet stål med dobbelt glass.

FIRKANT VINDU 
2-lags acrylglass gir god lysgjengivelse i garasjen.

717FN  VENTIL REGULERBAR. 



LAGERFØRTE 
STØRRELSER

OVER 1000+ LAGERFØRTE PORTVARIASJONER.

LAGERFØRTE PORTSTØRRELSER.
Scanporten AS har et stort antall porter på lager, klar 

for rask levering!   
 

Ved å tilby et lagerført sortiment med stor variasjon i 

størrelser kan vi effektivt produsere porten(e) du er 

på utkikk etter, og problemfritt tilpasse størrelse etter 

behov. 

SPESIALBESTILLINGER.

Ved behov for løsninger slik 

som dør-i-port, sidedør lik 

porten eller portstørrelser 

over/under dimensjonene 

i oversikten eller andre ut-

seender., leverer vi selvsagt 

også dette. Spesialbestillinger 

har en produksjonstid 

på ca. 1-5 uker.

Kun Villa/Split profil

Med strekkfjærer (S-13)
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SCANPORTEN VILLA, FIRKANT M. SPROSSER - HVIT 3000 X 2120mm.

Kun Funkis profil

Med torsjonsfjærer (T-19)



FRONTMONTERT TORSJONSFJÆR

BAKMONTERT  TORSJONSFJÆR

SKINNESYSTEM TEKNISK INFORMASJON OM BESLAG OG SKINNER.

En driftsikker og enkel løsning med doble strekkfjærer 

som er skjult på innsiden av veggskinnene. Plasseringen 

av fjærene gjør at S-13 skinnesystem kun krever 130 mm i 

overhøyden ved motorstyring, eller kun 90 mm overhøyde 

ved manuell drift.

De solide galvaniserte stål-skinnene gir en stabil og sikker 

drift av din garasjeport.

S-13 skinner er tilgjengelig for porter opptil 3600x2230mm

SKJULTE STREKKFJÆRER

T-19 skinnesystem med doble torsjonsfjærer over portens 

lysåpning er standard for større porter. Skinnesystemet 

krever 190 mm fri klaring fra portens høyde og opp til tak, 

innvendig i garasjen.

Har du lav overhøyde? Se T-12 box nedenfor.

Med T-12BOX krever skinnesystemet kun 80 mm fri klaring 

over portens høyde i manuell drift, eller 120mm med  

motorstyring. Ypperlig for deg som ønsker størst inn- 

kjøringshøyde i din garasje eller har lav takhøyde innvendig 

i garasjen. 

 

T-12BOX passer for alle lagerførte portstørrelser.



SKINNESYSTEM TEKNISK INFORMASJON OM BESLAG OG SKINNER.

2230 2510
3010

3465 3327
4423

Motortrekk 
lengde (P)

Motortrekk 
lengde (P)

Port opptil 
høyde

Port opptil 
høyde

baseline+ Sommer pro+A800XL/SOMMER base+

2510
3010

3554
4650

Motortrekk 
lengde

Port opptil 
høyde

Beslag H (mm) S (mm) B (mm) A (mm) P (mm)

OPH
90* H÷50* 

H+640 ***
130** H÷0**

OPH 190
H÷115*

H+640 ***
H÷0**

OPH
80* H÷75*

H+770 ***
120** H÷0**

*Uten motor         **Med motor             ***Avhenger av motortype  OPH = Opening Height

Bilder er ment som illustrasjoner, det kan være avvik på enkeltdeler av skinnesystemet.

T-19 SKINNESYSTEM



#7602950

#7609060 / 7609080 / 769110 #7609065 / 7609085 / 7609115

#7610607
Aperto A800XLAperto Baseline+ LED

SOMMER base+ SOMMER pro+

Aperto Baseline+ LED er en enkel og kostnadseffektiv løsning 
for garasjer med lettere garasjeporter. Eksempelvis egner den 
seg godt for rekkegarasjer.

SOMMER base+ er neste generasjons portåpner. Med den intel-
ligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med 
sofistikerte tilleggsmoduler. Motorpakken inkl. 2 stk Pearl Vibe 
(4-kanal) håndsender med feedback-funksjon. 6-punkts LED 
belysning i motorvognen. 
Tilleggsfunksjoner som: Memo, Senso, Buzzer, Lumi+, Relay, 
Lock, Laser, Motion, Accu, Conex, Output OC.

Aperto A800XL med den nye generasjonen SOMloq2. 
Moderne utseende og med smarte funksjoner og kraftig motor.
Motorpakken kommer med 2 stk Pearl Twin (2-kanal) hånd-
sendere, 3-punkts LED belysning i motorvognen. Tilgjengelig 
som ekstrafunksjoner: Lumi+, Buzzer, Accu og Relay.

SOMMER pro+ med frittstående kontrollenhet, kan plasseres i 
tak, front eller bak garasjeporten. Motorpakken inkl. 2 stk Pearl 
Vibe (4-kanal) håndsender med feedback-funksjon. 6-punkts 
LED belysning i motorvognen. 
Tilleggsfunksjoner som: Memo, Senso, Buzzer, Lumi pro+, Relay, 
Lock, Laser, Motion, Accu, Conex, Output OC.

• Inkl. 2 stk Ruby håndsendere
• Tysk kvalitetsåpner fra Aperto

• Kompakt konstruksjon
• LED-belysning

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): 2600 mm
Maks bevegelseslengde med 2 x skjøtestykke: 5065 mm 
Maks. portvekt: ca. 80kg 

Radio: 868,8MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 50 m

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): 2750 mm 
Maks bevegelseslengde med 3 x skjøtestykke: 6000 mm 
Maks. portvekt: ca. 140kg 
 
Radio: SOMloq2 868,95MHz rullerende kode, rekkevidde ca. 
50 m - 140 m.

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): 2750 mm
Maks bevegelseslengde med 4 x skjøtestykke: 7100 mm 
Maks. portvekt: ca. 200kg 
 
Radio: SOMloq2 868,95MHz rullerende kode, rekkevidde 
ca. 50 m - 140 m.

MADE IN GERMANY

AUTOMATIKK PÅLITELIG, SMART OG KRAFTIG AUTOMATIKK

Maks bevegelseslengde (uten skjøtestykke): 2750 mm
Maks bevegelseslengde med 3 x skjøtestykke: 7134 mm 
Maks. portvekt: ca. 200kg 
 
Radio: SOMloq2 868,95MHz rullerende kode, rekkevidde 
ca. 50 m - 140 m.

Porttype og dimensjoner:
1.  Maks 3000x2500 mm
2. Maks 3000x2300 mm
1

2

Porttype og dimensjoner:
1.  Maks 6000x2050 mm
2. Maks 6000x2500 mm

3. Maks 6000x2750 mm 
4. Maks 2500(5750)x2800 mm

1

2

3

4

Porttype og dimensjoner:
1.  Maks 8000x2050 mm
2. Maks 8000x2500 mm

3. Maks 8000x2750 mm 
4. Maks 2500(6850)x3000 mm

1

2

3

4

Porttype og dimensjoner:
1.  Maks 8000x2050 mm
2. Maks 8000x2500 mm

3. Maks 8000x2750 mm 
4. Maks 2500(6850)x3000 mm

1

2

3

4

1 2 3 4



SOMMER base+
#7609060 / #7609080 / #769110

OPTIMALISERT HASTIGHETSPROFIL
For rask åpning og sikker lukking

AUTOMATISK LÆRING
Selvlærende kraftkurve med kontinuerlig justering, 
f.eks værskifte sommer/vinter 
 
VIBRERENDE HÅNDSENDER
SOMloq2, To-veis kommuniserende fjernkontroll, gir 
vibrasjons-tilbakemelding til hånden når motoren 
mottar det sendte signalet

STILLEGÅENDE
Statisk kjede gir nærmest lydløs drift 
 
PLUG AND PLAY 
Fuktsensor, parkeringslaser, 
utvidbart minne, magnetisk lås m.m

LED BELYSNING
Integrert 6-punkts LED belysning i motorvognen, 
gir god belysning i garasjen ved inn/utkjøring

NESTE GENERASJONS PORTÅPNER
RASKERE. SIKRERE. SMARTERE. LYSERE

FRITTSTÅENDE KONTROLLENHET

MOTORHASTIGHET  OPPTIL  240 mm/s !

SOMMER base+ og SOMMER pro+ er i en klasse for seg selv. Garasjeportåpneren er utviklet helt fra bunnen av og er i en klasse for seg 
selv. Med den intelligente motorvognen har man mulighet for å oppgradere med sofistikerte tilleggsmoduler. 

Oppgrader din SOMMER base+ / pro+  som du selv ønsker! 
Med det modulære oppbyggingsystemet i base+ kan man enkelt
tilkoble avansert ekstrautstyr. 

Motorpakken SOMMER pro+ gir stor fleksibilitet med hensyn til plassering av kontrollenheten. Velg 
selv om du vil ha bakmontert, takmontert eller frontmontert løsning. Dette i tillegg til alle de smarte 
funksjonene som ved SOMMER base+.

MAGNETISK LÅS
Sterk innbruddsikring. LOCK sikrer porten for innbrudd 
mot opptil 300 kg.

SENSO
Automatisk lufting av din garasje. SENSO åpner porten 
noen cm for å lufte om luftfuktighet er høyere enn 80%, 
som kan forårsake råte/mugg.

MEMO
Utvidelse for opptil 450 håndsendere. Ved behov kan 
MEMO flyttes til annen base+, slik at man ikke mister de 
programmerte håndsendere ved f.eks skifte av motor.
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TO HÅNDSENDERE
Alle våre motorpakker kommer 
med 2 stk håndsendere inkludert.

21 3

SOMMER pro+
#7609065 / #7609085 / #7609115

600N
800N
1100N

600N
800N
1100N

#7609060
#7609080 
#7609110

#7609065
#7609085
#7609115

SOMMER base+

SOMMER pro+5YEARS
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AUTOMATIKK
& TILBEHØR

må monteres om man ikke 
har sidedør. Ved strømbrudd 
åpner man porten ved å bruke 
nødlåsen.

Nødlås

vedlikehold er viktig.
En garasjeport bør vedlikeholdes 
minst hver 6. måned, smøring av 
bevegelige deler går som en lek 
med denne sprayen.

Høytrykksfett

utvendig trådløst kodepanel
10-kanals fjernstyring.
Passer til Sommer og Aperto.

Telecody+ kodepanel

To-veis kommuniserende 
sendere. Gir f.eks vibrasjon 

eller lyssignal til senderen om 
porten er åpen/lukket. Med 

128-bit rullerende kode. 

STYR GARASJEPORTEN MED MOBILEN.

GoGoGate 2 har tre kanaler, slik at du kan 
koble den opp til inntil 3 forskjellige port- 
åpnere. Kan også kobles til et IP-kamera for 
videoovervåkning.

- Åpne, lukke og hold oversikt over portene  
  dine, uansett hvor du befinner deg.
- Gi tilgang til familiemedlemmer og 
   eventuelle gjester.
- Fungerer på alle typer portåpnere og 
  grinder

TILBEHØR A800XL 
#7607041 Lumi+
#7607042 Relay
#7607043 Buzzer
#7610523 Accu 

TILBEHØR BASE+ / PRO+
#7607041 Lumi+ (belysning til kontrollenhet)

#7607043 Lumi pro+ (belysning til kontrollenhet pro+)

#7607042 Relay (tilkobling av lysskilder)

#7607043 Buzzer (lydsignal for port)

#7610523 Accu (backup batteri)

#7611004 Homelink (434,42MHz)

#7610373 Output OC (smart home tilkobling)

#7610371 Senso (fuktsensor)

#7610373 Memo (utvidelse av minne 450+)

#7610378 Laser (parkeringslaser)

#7600807 Conex  (to-ledet impulskontroller)

HÅNDSENDERE 
#7604019 Pearl Vibe 4-kanal SOMloq2

#7604031 Slider Vibe 4-kanal SOMloq2 

#7604018 Pearl 4-kanal 

#7604018 Pearl Rosa 4-kanal

#7610305 Slider 4-kanal

#7604013 Pearl Twin 2-kanal

#7604035 Ruby 2-kanal

EKSTRAUTSTYR 
#7604760 SOMtouch Grå SOMloq2

#7604762 SOMtouch Hvit SOMloq2

#7605058 ENTRAsys Fingerscanner Ekstern
#7605052 ENTRAsys Fingerscanner Intern
#7605058 Telecody+ kodepanel
#7609999 Fotocelle inkl. brakett og reflektor 
#7607777 Homelink RDY adapter 
#7606565 GoGoGate2 Hovedenhet
#7606560 GoGoGate2  Trådløs sensor 
 
MOTOR-TILBEHØR 
#7600460 1096mm Skinneforlenger base+/pro+/A800XL

#7600868 543mm Skinneforlenger base+/pro+/A800XL

#7601637 800mm Skinneforlenger baseline+ LED

#7607044 Lavtbyggende trekkarm base+/pro+/A800XL

#7603122 Lavtbyggende trekkarm baseline+ LED

PORT-TILBEHØR 
#7605116 Nødlås mini
#8000009 Høytrykksfett
#645-40BL Manuell Lås
#629V Låsebolt
#645-40BL Manuell Lås

 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer i produktutvalg eller data i brosjyren.



PRODUKTER TIL 
INDUSTRI 
OG NÆRING 

SCANPORTEN AS ER EN TOTALLEVERANDØR 
AV PORTLØSNINGER

INDUSTRIPORTER FRA

Våre leddheiseporter oppfyller de strengeste euro-
peiske retningslinjer innen sikkerhet og holdbarhet. 

Med et bredt spekter av bruksområder, tilpasset
skiftende værforhold (nedbør, vind og temperatur), 
leddheiseportene gir pålitelig tilgang der 
de er installert. 

Vi tilbyr et bredt utvalg av leddporter og spesialporter. 
Stål og aluminium, med og uten vinduer, i så og si alle 
ønskelige størrelser og farger, i meget høy kvalitet.

RULLEPORTER FRA

En ukomplisert og solid konstruksjon nøyaktig tilpasset 
det aktuelle behov. Med alle nødvendige deler fra én 
og samme kilde, får man en kostnadseffektiv løsning 
som en del av et sofistikert system.  

Har du spesielle behov kan vi løse de fleste, både med 
hensyn til størrelser og åpningshastigheter, 
i gjennomført tysk kvalitet

HURTIGPORTER FRA

Fra italienske BMP leverer vi selvreparerende hurtigporter
i alle størrelser - designet for å tilfredsstille ulike
typer applikasjoner og krav, både internt og eksternt. 

I tillegg tilbyr vi spiralporter og hangarporter fra BMP til de 
største utfordringene.

MegaPack®

VI LØSER DITT

PORTBEHOV!



MÅLTAGNINGSSKJEMA:

UTSEENDE:

DESIGNVALG:

AUTOMATIKK:

FORHANDLER

TILBEHØR:

WWW.SCANPORTEN.NO 

Inkl. 2 stk håndsendere og motortrekk

A Netto lysåpning bredde

B Netto lysåpning høyde

C Netto overhøyde

D Sideplass høyre

E Sideplass venstre

F Netto romdybde

Aperto Baseline + LED

SOMMER base+

Aperto A800XL

SOMMER pro+

Antrasitt Grå RAL 7016

Sort Matt RAL 9005M

Egen RALVILLA HORISONT SPLIT FUNKIS

Antall

(Marker ‘X’ ved ønsket plassering)

SUNRISE FIRKANT M/ SPROSSER

FIRKANT U/ SPROSSER

DESIGNVINDU  FIRKANTDESIGNVINDU  RUND

LUFTEVENTIL

Trådløs innv. bryter

Ekstra fjernkontroll

IQ Remote BT App

Fingerscanner (innfelt)

Trådløs utv. kodepanel Fingerscanner (utvendig)

Nødlås

Homelink RDY adapter

GoGoGate 2 Appstyring

Fotocelle

GoGoGate 2 sensor

Annet:

Kun lagerført i Funkis

Kun lagerført i Funkis
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