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Takskjutportar

Beditom garageportar – maximal komfort och säkerhet
för alla, varje dag...



Tidlös design
Dörrar med smalpanel är en perfekt design som passar alla arkitekturlösningar.

Liggande smalpanel – IZOLINE

Tillgängliga ytbeläggningar

gångdörr takskjutport

Alla 
storlekar 

finns 
tillgängliga

woodgrain

PANELSTRUKTUR FANÉR FÄRGER

guld ek valnötvit RAL 9010 brun RAL 8014 grå RAL 9006

valfri RAL-kulör



valnöt

gångdörr takskjutport

Alla 
storlekar 

finns 
tillgängliga

Tillgängliga ytbeläggningar

mahogny winchester mörk ekguld ek

Liggande panel – ONELINE

Tradition och modernitet
Enkla, moderna och ändå ovanliga. Så kan man bäst beskriva portar med bred panel. Porten One-
line kan integreras i varje arkitektur och vi kommer alltid att uppnå samma resultat – en perfekt 
komposition.

valfri RAL-kulör

woodgrain

silk grain vit RAL 9010

vit RAL 9010

antracit (polygrain)

brun RAL 8014 antracit RAL 7016

PANELSTRUKTUR FANÉR FÄRGER



Modernitet och stil
Amsterdam är den senaste modellen av takskjutportar, avsedd för dem som letar efter nya och orginella 
lösningar. Det unika asymmetriska mönstret av paneler säkerställer att portarna har ett unikt utseende och 
passar utmärkt in i de senaste designtrenderna. Detta attraktiva och trendiga mönster kommer att dekorera 
arkitekturen av ditt hem med charm och elegans vilket livar upp och kompletterar din omgivning.

Asymmetrisk panel – AMSTERDAM

Alla 
storlekar 

finns 
tillgängliga

Tillgängliga ytbeläggningar

gångdörr takskjutport

antracit (deep mat)

PANELSTRUKTUR

valfri RAL-kulör

silk grain valnöt

FANÉR 



Full harmoni
En port med släta paneler utan mönster ger ett exklusivt intryck. Elegant paneldesign komplet-
terar modern arkitektur och understryker individualitet av ditt hem.

Helslät panel – TOPLINE

Alla 
storlekar 

finns 
tillgängliga

Tillgängliga ytbeläggningar

gångdörr takskjutport

woodgrain

antracit (deep mat)

PANELSTRUKTUR FANÉR FÄRGER

silk grain vit RAL 9010 antracit (polygrain) valnöt

valnöt

guld ek
valfri RAL-kulör



Klassisk skönhet
Garageportar med spegelpanel är särskilt vackert i större garage och är den perfekta lösningen 
när du vill framhäva den klassiska arkitekturen av ditt hem.

Spegelmöster med trästruktur – CLASSIC

Tillgängliga ytbeläggningar

gångdörr takskjutport

woodgrain vit RAL 9010

PANELSTRUKTUR FÄRGER

valfri RAL-kulör



Varför Beditom? Här är några argument för:

Kvalitet utan kompromisser – certifierad av oberoende institutioner. Produktion av Beditom portar sker med användning av kva-
litetsledningssystem DNV ISO 9001 och uppfyller de högsta europeiska krav enl. EN13241-1. Tack vare dessa standarder kan vi 
erbjuda långsiktiga garantier för våra produkter vilka är CE märkta.

Många års erfarenhet. Beditom har den största erfarenhet och de längsta traditionerna av försäljning och produktion av takskjut-
portar i Polen. Våra mycket skickliga yrkesmän tar hand om varje detalj och kontinuerligt utvecklar vi innovativa tekniska lösningar.

Fingerklämskydd

Perfekt värmeisolerade portar

Skydd mot inbrott Klämskydd

Ett utmärkt användarskydd garanteras av 
en speciellt formad profil, som ger skydd 
mot fastklämning av fingrarna.

Automatisk låsning av drivenhet som 
mycket effektivt skyddar mot inbrott och 
försök att bända upp porten. Även vid 
strömavbrott.

Varje automatisk port har ett överbelast-
ningsskydd som garanterar att porten 
stannar och återgår till den senaste öppna 
positionen, när porten stöter på motstånd 
vid stängning.

Beditoms portar består av 40 mm tjockt 
segment, som är producerade av dubbelt 
galvaniserat stål, fyllt med freonfri poly-
uretanskum. De är utrustade med slitstar-
ka tätningar placerade runt omkretsen av 
porten och mellan segmenten, vilket skyd-
dar effektivt mot vind, regn och kyla.

wzmocnienia stalowe

polyesterbeläggning

galvanisk beläggning

galvanisk beläggning

freonfritt polyesterskum

primer

högvärdigt stål

grundfärg

wzmocnienia stalowe
mocowań

40 mm

wzmocnienia stalowe
mocowań

uszczelka między
segmentami

konstruktion 
av paneler

paneltjocklek
40 mm

fyllning av 
polyuretanskum

tätning



Glasningar
De finns tillgängliga i flera mönster och storlekar.

Dekorativa element
Platta och lätta dekorativa element som låter dig personifiera din garageport.

Lås. Handtag. Ventilationsgaller

Typer av skenor för garageportar

since 1995
TILLVERKARE:
POLAND, 81-029 Gdynia
ul. Północna 1D
tel. +48 58 667 37 10
fax +48 58 667 37 16
e-mail: info@beditom.pl
www.beditom.pl

Vår partner:

Tillbehör till garageportar

lågt knopphandtag knopphandtag sidolås invändig skjutregel draghandtag ventilationsgaller

Nivå av färdig golvbeläggning Nivå av färdig golvbeläggning Nivå av färdig golvbeläggning
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d> 300 mm - manuell öppning

d> 350 mm - elektrisk öppning

P

d

h

d> 190 mm - manuell öppning

d> 190 mm - elektrisk öppning
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d> 75 mm - manuell öppning

d> 115 mm - elektrisk öppning
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