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Crawford
GARAGEPORTAR

Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

www.crawfordgarageportar.se

PORTEN UT I VÄRLDEN
ÄR OCKSÅ PORTEN TILL
DITT HEM.
Därför bör den passa både till dig och ditt
hus. Oavsett vem du är.
Allt efter smak helt enkelt. Villa på landet eller i stan, tegel- eller trähus, enplansvilla eller
flervåningshus: Ditt hus har stil och det vill du visa med en passande garageport.
Crawford Entrematic har precis den garageport du behöver för att stärka husets integritet.
Ett vackert utseende för dig och alla omkring dig.
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Crawford takskjutportar.
För att det helt enkelt passar.

STORA YTOR,
ENKELT
OCH
MODERNT.
Takskjutport
Crawford Superior+ 42

	Modell: Flair
	Slät ytfinish
	Gråmetallic (likn. DB 703)
	Automatisk, med portautomatik Magic
Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
	Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och
fjädrar
	Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
	Automatisk ventilation i garaget med
golvtätning och ventilationsöppningar
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Crawford takskjutportar.
För att det helt enkelt passar.

KLASSISKT
OCH
ELEGANT.
Takskjutport
Crawford Superior 42

	Modell: Classic
	Ytfinish i brilliant
	Trafikvit (likn. RAL 9016)
	Automatisk, med portautomatik Magic
Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
	Säkerhet med täckta
löpskenor, löprullar och fjädrar
	Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
	Automatisk ventilation i garaget med
golvtätning och ventilationsöppningar
	Svart metallhandtag med modern design
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Crawford takskjutportar.
För att det helt enkelt passar.

HEMTREVLIGT,
FANTASIFULLT
OCH
NATURLIGT.
Takskjutport
Crawford Superior 42

	Modell: Trend
	Strukturerad ytfinish i Woodgrain
	Ek ljus 060
	Automatisk, med portautomatik Magic
Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
	Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och
fjädrar
	Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
	Automatisk ventilation i garaget med
golvtätning och ventilationsöppningar
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Crawford takskjutportar.
För att det helt enkelt passar.

EXTRAVAGANT,
MODERNT OCH
GENOMTÄNKT.
Takskjutport
Crawford Superior+ 42

	Modell: Style
	Slät ytfinish
	Antracitgrå (likn. RAL 7016)
	Manuell öppning
Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
	Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och
fjädrar
	Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
som alternativ
	Automatisk ventilation i garaget med
golvtätning och ventilationsöppningar
	Silverfärgat metallhandtag med modern design

10 | Crawford takskjutportar. För att det helt enkelt passar.

Crawford takskjutportar. För att det helt enkelt passar. | 11

12 | Crawford takskjutportar. För att det helt enkelt passar.

Crawford takskjutportar.
För att det helt enkelt passar.

TIDLÖS,
VÄLANPASSAD
OCH CHIC.
Takskjutport
Crawford Smart 42

	Modell: Style
	Strukturerad ytfinish i brilliant
	Vit aluminium (likn. RAL 9006)
	Automatisk, med portautomatik Magic
Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler

Crawford takskjutportar. För att det helt enkelt passar. | 13

Crawford Superior+ 42, Modell Style i Mahogny 080
Crawford Smart 42, Modell Classic i trafikvit (likn. RAL 9016) med motivfönster M1
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Crawford Superior 42, Modell Linea i ljusgrå (likn. RAL 7035)
Crawford Superior+ 42, Modell Style i antracitgrå (likn. RAL 7016) med designfönster D702
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CRAWFORD.
DET BÅDE
LÅTER SOM
OCH ÄR
KVALITET.
Crawford takskjutportar.
Kvalitet gäller. Crawford. Synonym för långlivade stabila
garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.
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Hållbarhet

En säker investering

Energieffektiv konstruktion: Crawford-garageportar har

Upp till 10 års garanti för trygghet och säkerhet. Det har

alltid 42 mm tjocka paneler. Det garanterar effektiv

endast en stor europeisk märkestillverkare råd med.
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isolering. Det skyddar både miljön och plånboken!
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Crawford
GARAGEPORTAR

Vår standard

Vår tradition

Vi tolererar inga avvikelser. Crawford garageportar

Crawford betyder kvalitet, hållbarhet, individualitet,

erbjuder bästa kvalitet redan i serietillverkningen. Vårt

säkerhet och pålitlighet sedan 70 år för garage-

namn står för detta även i framtiden.

portar och öppningssystem. Det rätta valet, en garageport från Crawford!

RAL

Färger

Bra
inbrottsskydd

Individualitet

Säkerhet

Obegränsade variationer garanterar att du hittar exakt

Man förvarar ofta värdefulla saker i garaget utan att

den garageport du söker! Välj enligt tekniska krav och

tänka på det. Därför erbjuder vi ett inbrottsskydd som

optiska föreställningar. Garageportsguiden finns på

alternativ för Crawford Superior 42 och Crawford

sidan 22.

Superior+ 42. SKG-testat inbrottsskydd enligt den
holländska standarden NEN 5096.

*Detaljerna återfinns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se
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Crawford takskjutportar.

Vår produktserie.
Crawford

Smart 42
Segrare för pris-prestanda
Denna garageport erbjuder så mycket redan i
grundutförandet att man bara måste ha den.

Tre produkter,
många
kombinations
möjligheter.
Färg

6 standardfärger

Modell

4 modellvarianter

Ytfinish

Brilliant / Woodgrain

Fönster

Motivfönster, dekorfönster

Storlekar

60 standardstorlekar
Maximal bredd: 5000 mm
Maximal höjd: 3000 mm
	Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
Integrerat dragfjädersystem i karmen upp till 3000 x 2250 mm
Större garageportar med torsionsfjäder
	Lågt överhöjdskrav
	Minimal genomfartsförlust för manuell garageport
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Crawford

Crawford

Superior 42

Superior+ 42
En garageport som kan allt
Den absolut bästa lösningen för perfektionisten.
Här finns alla möjligheter. Och många extrafunktioner.

Den bästa
Denna garageport har flera alternativ. Ett brett spektrum
med många olika funktioner, inkluderat och som tillval.

Garageportsguiden på sidan 22
hjälper dig hitta rätt garageport.

12 standardfärger

20 standardfärger

5 modellvarianter

6 modellvarianter

Brilliant / Woodgrain

Slät

Motivfönster, dekorfönster

Motivfönster, dekorfönster, designfönster, exklusivfönster

65 standardstorlekar
Måttillverkning upp till max. 5000 mm bredd och
max. 3150 mm höjd

65 standardstorlekar
Måttillverkning upp till max. 5500 mm bredd och
max. 3150 mm höjd

	Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
	Golvtätning med ventilationsöppningar
	Täckt dragfjädersystem, integrerat i de övre löpskenorna
(upp till 3000 x 2500 mm). Större garageportar med
torsionsfjäder
	Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som tillval
	Alternativt med gångdörr
	Extra lågt överhöjdskrav
	Täckta löprullar och löpskenor

	Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
	Golvtätning med ventilationsöppningar
	Täckt dragfjädersystem, integrerat i de övre löpskenorna
(upp till 3000 x 2250 mm). Större garageportar med
torsionsfjäder
	Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som tillval
	Alternativt med gångdörr
	Extra lågt överhöjdskrav
	Täckta löprullar och löpskenor
	Designapplikationer möjliga
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Crawford takskjutportar.

Våra stora produktegenskaper.
Din fördel.
Crawford Smart 42

42 mm

42-mm-paneler
De 42 mm tjocka panelerna garanterar
hög stabilitet och optimal värmeisolering.

Integrerat dragfjädersystem
i väggskenan
Lättmonterat fjäderpaket, integrerat i
vardera sidokarm.

Kullagrade löprullar
Kullagrade löprullar ser till att
garageporten går smidigt och med
mindre friktion.
*Detaljerna återfinns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se
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Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42

42 mm

42-mm-paneler
De 42 mm tjocka panelerna
garanterar hög stabilitet och
optimal värmeisolering.

Täckt karm
Säkerhet med täckta
löprullar och löpskenor

Kullagrade löprullar
Kullagrade löprullar ser till att
garageporten går smidigt och
med mindre friktion.

Golvtätning

Täckta dragfjäderlådor

Golvtätningen tjänar både

De övre täckta

som väderleksskydd och för

dragfjäderlådorna sparar inte

friskluftcirkulation, beroende

bara plats, de ger även säkerhet

på om ventilationsöppning-

(upp till 3000 x 2250 mm).

arna öppnats eller stängts vid
garageportsinstallationen.
Crawford takskjutportar. För att det helt enkelt passar. | 21
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Crawford
garageportsguide.
Kortaste vägen till din drömport.
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Översiktligt.
Crawford garageportsguide.
Låt denna sida vara öppen och notera dina önskemål och frågor direkt!
Tekniska krav och designmässiga önskningar:

Låt denna sida vara öppen och se olika valmöjligheter på de

Hos Crawford har du en mängd möjligheter. Vi har tagit fram

högra sidorna. Gör anteckningar om du vill och skriv ner dina

garageportsguiden för att visa varianterna och underlätta ditt

önskningar. Detta är det snabbaste sättet att få din drömport.

val.

Storlek

Fönster

Färg

Sidodörrar

Ytfinish

Övriga tillbehör

Modell

Sätt ett kryss och se vilken produktserie som motsvarar dina önskemål.

Dina önskemål

Storlek

Färg

Våra produktlinjer

Crawford
Smart 42
Crawford
Superior 42
Crawford
Superior+ 42

Crawford Smart 42
Crawford Superior 42
Crawford Superior+ 42
23 | Crawford takskjutportar. För att det helt enkelt passar.

Ytfinish

Modell

Fönster

Dörrar

Storlekarna.
Din garageport passar exakt.
Millimeteranpassad måttillverkning upp till
max. 5500 mm bredd och max. 3150 mm höjd
För alla storlekar. Vi levererar exakt så det passar. 61 standardstorlekar är redan inkluderade i priset för serien Crawford Smart 42.
Millimeteranpassad måttillverkning är inklusive i serierna Crawford
Superior 42 och Crawford Superior+ 42.

max. 3150 mm

max. 5500 mm

60 standardstorlekar*
65 standardstorlekar, måttillverkning* (millimeteranpassad upp till max. bredd på 5000 mm och max. höjd på 3000 mm)
65 standardstorlekar, måttillverkning* (millimeteranpassad upp till max. bredd på 5500 mm och max. höjd på 3150 mm)
*Mer info om våra mått och storlekar hittar du på sid 40-41.
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Färgerna.
Så definierar du din stil.

Välj en färg som passar till ditt hus.
Naturligtvis har du även möjlighet att välja
kulör enligt RAL- eller NCS-skalan, mot
pristillägg, om ingen av standardfärgerna
passar.

Mahogny 080

Ek mörk 070

Ek ljus 060

Antracitgrå (likn. 7016)

Gråmetallic (likn. DB703)

Grå aluminium (likn. RAL 9007)

Signalgrå (likn. RAL 7004)

Vit aluminium (likn. RAL 9006)

Ljusgrå (likn. RAL 7035)

Trafikvit (likn. RAL 9016)**

Standardfärger*

* OBS! Modell Linea kan endast fås i Trafikvit (likn. RAL 9016). Modell Micro kan inte fås i Ljus ek 060 eller Mörk ek 070. Modellerna Flair, Micro och Classic kan inte fås i
		 Mahogny 080. Ljus ek 060 och Mörk ek 070 kan endast fås i ytstruktur Woodgrain.
** Grundfärgsnyans: standard till ett lägre pris
Färgavvikelser möjliga genom tryckprocessen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

Elfenben ljus (likn. RAL 1015)

X

Mossgrön (likn. RAL 6005)

Grangrön (likn. RAL 6009)

Ockrabrun (likn. RAL 8001)

Lerbrun (likn. RAL 8003)

Sepiabrun (likn. RAL 8014)

Chokladbrun (likn. RAL 8017)

Rubinröd (likn. RAL 3003)

Skiffergrå (likn. RAL 7015)

Fönstergrå (likn. RAL 7040)

Standardfärger*

X

X

X

X
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Ytorna.
Din garanti i hela 10 år.

Ytfinish i Crawford-kvalitet.
Den 42 mm tjocka CPC-fria skumkärnan är stabiliserad med en förzinkad stålplåt. Den slutbehandlade ytfinishen ligger ovanpå. Du kan välja mellan tre typiska
ytstrukturer. Woodgrain, Brilliant och Slät.

42 mm CPC-fri
skumkärna

Brilliant

Förzinkad stålplåt

Woodgrain
Slutbehandlad ytfinish
med 10 års ytgaranti

Slät
Slutbehandlad ytkvalitet

Nedanstående tabell visar vilken produktserie som erbjuder
vilka möjligheter.
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Woodgrain

Brilliant

Slät

Den perfekta kombinationen med trä

Den motståndskraftiga och lättskötta

Kunderna bestämmer sig ofta för en

och stålyta. Den motståndskraftiga

stålplåten präglas i en abstrakt struktur.

elegant slät ytfinish. Det ser speciellt

och lättskötta stålplåten präglas i en

Så uppstår en motståndskraftig

ädelt ut och är lätt att rengöra. En

trästruktur. Med den aktuella färgen

garageport med en robust och angenäm

elegant motståndskraftig garageport

uppstår en motståndskraftig träport

ytfinish som aldrig mer behöver målas

som aldrig behöver målas om.

som aldrig mer behöver målas om.

om.

X
X

X
X
X
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Modellerna.
Den riktiga profilen
för din garageport.
Modell Linea

Modell Trend

Modell Style

Modell Flair

Det speciella med denna

Diskret och samtidigt en

Helt enkelt populär.

Den ovanliga linjeringen i

design: den eleganta linje-

trendig garageport.

Mjuk design och enkel

övre panelområdet gör att

ringen. De jämna parallella

Modellen Trend passar

elegans möts i modellen

man vid andra ögonkastet

linjerna som löper horison-

praktiskt taget överallt

Style. Ren estetik och

blir överraskad. Bekant

tellt över denna port skapar

med sin enkelhet. Mindre

säker stil.

men ändå annorlunda är

ett tilltalande dynamiskt

är helt enkelt mer.

denna modell och kanske
därför så efterfrågad.

utseende. Harmoni för ögat
med ytstruktur i utförande
Brilliant eller Slät.

X
X

X
X

X
X

X

X

X
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X

Modell Micro

Modell Classic

Modell E-Design

Micro överraskar med

Ett traditionellt formspråk

Mer plats för din

många

med markant

individualitet. För denna

utformningsmöjligheter.

spegelmönster. Classic

modell kan du själv

Denna garageport visar

betyder garageportsdesign

bestämma placeringen

sina detaljer med per-

som alltid är modern.

av de symmetriska ellips-

spektiv och ljus. Man tittar

Denna modell gör ett

paren, antingen på portens

gärna två gånger.

prestigelöst men ändå

högra eller vänstra sida.

subtilt intryck. Enkel och

Ytstrukturen är Brilliant.

hänförande.

X
X
X

X

X
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Fönster.
Din utsikt.

Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas
- oavsett vilket utförande - framhäver din husinfarts
exklusivitet och individualitet.

Dekorfönster

Motivfönster

Exklusivfönster

E601 San Marino
Motiv 1

E603 Florida

Motiv 2

E604 Miami

Portsektionerna i glas bildar ett smalt
band över garageportens hela bredd.
Dekorfönstren, ca. 400 mm höga
Motiv 3

kommer speciellt till sin rätt där det
behövs mera dagsljus.
E504/2 Monaco (vä. element)

Motiv 4
E504/2 Monaco (hö. element)

E 503/2 Hollywood II

Motiv 1 med ventilationsgaller

X

X

X

X

X

X
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X

Designmotiv.
Detaljer.
Designfönster

D700

D702

D704

Den som väljer en garageport från
Crawford har även många möjligheter
vid valet av design. Passande design
gör din garageport både funktionell
och snygg.

X

X
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Suveräna produktfördelar.
Översiktligt.
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Skydda din egendom

Bästa skydd mot skador

Skydd mot energiförlust

Tät runtom och ändå ventilerad

Crawfords garageportar är

Vi vill även skydda de små

42 mm starka isolerade

En speciell egenskap för Craw-

speciellt stabila och säkra.

händerna. Crawford

paneler garanterar hög

ford Superior 42 och Crawford

Det finns extra inbrottsskydd

Superior 42 och Crawford

stabilitet och bästa

Superior+ 42: Säkra elastiska

för Crawford Superior 42

Superior+ 42 erbjuder båda

värmeisolering. Tack vare

tätningar vid golvet håller

och Crawford Superior+ 42.

bästa skydd med täckta löp-

panelernas brutna köldbrygga

garaget tätt - runtom. En ven-

Prövade enligt den holländska

rullar, löpskenor, dragfjädrar

sparar du både energi och

tilationsöppning i golvtätningen

standarden NEN 5096 hos

och inbyggd vajerstyrning.

pengar. Detta skapar ett

ger frisklufttillförsel vid behov.

SKG och klassificerats enligt

utmärkt U-värde på 1,1 vid ett

WK2.

mått på 5000 x 2250 mm för
garageporten, ett mått som
håller.

X
X*
X*

X

X

X

X

X

X
*Detta erbjuds som alternativ och är inte inklusive
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Bästa dragfjädersystem

Ergonomiskt format handtag

Två dragfjäderlådor ovanför

Komfort, funktion, säkerhet – full kontroll! Så lätt öppnar och

löpskenorna kapslar in

stänger du garageporten. Ett svart plasthandtag levereras

dragfjäderpaketen och ger ett

med Crawford Smart 42. Svart metall, silver, rostfritt stål och

enastående skydd för

förgylld mässing finns för Crawford Superior 42 och Crawford

Crawford Superior 42 och

Superior+ 42.

Crawford Superior+ 42. Så kan
vi garantera allra bästa

Förgylld
mässing

säkerhet. Crawford-portar
öppnas lätt och tyst och
sparar dessutom plats.

Rostfritt stål

Svart
metall

Svart
plast

Silver

X
X
X

X
X
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Garageport och dörr.
Öppna för dina önskningar.

Gångdörrar
Går du ofta genom porten in i garaget
och vill inte öppna porten helt varje
gång? I så fall är gångdörrar den bästa
lösningen och tröskeln är så låg att du
knappast kan snubbla över den.

Tekniska anvisningar
Dörrprofilerna kan levereras antingen
aluminiumeloxerade (standard) eller
lackerade i portens färg (där dörr- och
porttröskeln alltid är aluminiumeloxerade). Standardmässigt är dörren
utrustad med en dörrstängare och en
gångdörrssäkring. Alla portar upp till
3000 mm bredd och 2250 mm höjd
tillverkas med aluminiumprofil uppe
(se övre bild). Större portar tillverkas
med en förstärkningsprofil på insidan
(se undre bild). Denna port är standardmässigt utrustad med en låg tröskel
som är lätt att köra över (även med
cykel).

X
X
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Svart

Rostfritt stål

Silver

Sidodörr
LINEA

Sidodörr
TREND

Sidodörr
STYLE

Sidodörr
FLAIR

Sidodörr
MICRO

Sidodörr
CLASSIC

Sidodörr
E-DESIGN

Sidodörrar
Naturligtvis finns en passande sidodörr
för varje modell. Det ger ett estetiskt
enhetligt totalintryck. Dörrhandtagen
finns i standard svart och silver eller
rostfritt stål.

X
X
X
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Crawford portautomatik.
Ett kraftfullt alternativ.

Unna dig komforten med Crawford portautomatikserie Magic!
Under mottot “Snabbare, snyggare och starkare” förverkligades med Magic många
innovationer. Resultat: En motor som inte lämnar något övrigt att önska när det gäller
komfort, mjuk gång, design och kraft.
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Portautomatik: Crawford Magic 600 och Crawford Magic 1000
Kraften i Magic 600 räcker för många portstorlekar. För större garageportar och för alla som vill ha mer kraft, rekommenderar vi
portautomatik Magic 1000.

Portautomatik med allt inklusive
Varje paket för Crawford portautomatikmodeller innehåller allt som behövs för maximal bekvämlighet och bästa livskvalitet –
säkerhetsfunktioner, nödöppning, kompatibilitet med Homelink, fjärrkontroll, vägghållare osv.

Detta erbjuder vår portautomatik:
	Inklusive mini-fjärrkontroll med 4 kanaler och micro-fjärrkontroll med
2 kanaler fjärrkontroll 433 Rolling Code

	Max gånghastighet: 210 mm/sek. (tomgång)
	Meny styrning via display
	Kompakt vridbart motorhuvud
	Underhållsfri kuggrem
	Robust konstruktion med C-skena
	Låg strömförbrukning
	Automatisk hinderavkänning
	Mjukstart och skonsam inställbar mjukstoppsfunktion
	Delöppningssystem (för Magic 1000)

Praktiska tillbehör

Kodlås

Nyckelbrytare

Fjärrkontroll för bilen

Magic-Door-Control
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Crawford takskjutportar.

Mått och storlekar.
Crawford Smart 42
kan endast levereras i standardstorlekar

Beställningshöjd

Öppningshöjd
2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

X

2125

2125

X

X

X

X

2000

2000

X

X

X

X

X

X

1900

1900

X

X

X

X

X

X

2300

2350

2375

2400

2450

2500

Upp till bredd i mm

X

X

3000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2750

3000

3250

3500

3750

4250

4500

5000

X

2600

4000

S* minsta överhöjd

Standardstorlek
med dragfjädrar i väggskenan

Manuell
110

Automatisk
150

200

200

med torsionfjäder TOF

Crawford Superior 42
Min bredd:
Min höjd:
Beställningshöjd

Öppningshöjd
X

3000

2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

X

2125

2125

X

X

X

X

2000

2000

X

X

X

X

X

X

1900

1900

X

X

X

X

X

X

2300

2350

2375

2400

2450

2500

Upp till bredd i mm

X

1800 mm
1875 mm

Standardstorlek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2750

3000

3250

3500

3750

4250

4500

5000

X

2600

4000

S* minsta överhöjd
Manuell

med dragfjädrar uppe TEN

X

150

S* minsta överhöjd

Automatisk
150

med torsionfjädrar fram TOF

200

200

med torsionsfjädrar bak TOR

100

120
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Manuell

Automatisk

Dragfjäder (låglyftbeslag) TEL

100

120

Torsionsfjädrar bak (TOR)

100

120

mot tillägg (tillval)

Crawford Superior+ 42
Min bredd:
Min höjd:
Beställningshöjd

Öppningshöjd

3150

3150

3000

2965

2800

2795

X

2650

2639

X

2500

2483

2375

2358

2250

2250

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2125

2125

X

X

X

X

2000

2000

X

X

X

X

X

X

1900

1900

X

X

X

X

X

X

2300

2350

2375

2400

2450

2500

Upp till bredd i mm

1800 mm
1875 mm

Standardstorlek

X

2600

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2750

3000

3250

3500

3750

4000

X
X

X

X

X

X

X

X

X

4250

4500

5000

5500

S* minsta överhöjd
Manuell

X

S* minsta överhöjd

Automatisk

Manuell

mot tillägg (tillval)

Automatisk

med dragfjädrar uppe TEN

150

150

Dragfjäder (låglyftbeslag) TEL

100

120

med torsionfjädrar fram TOF

200

200

Torsionsfjädrar bak (TOR)

100

120

med torsionsfjädrar bak TOR

100

120

WIDE* med torsionsfjädrar fram

200

200

*Crawford Superior+ 42 WIDE är ett förstärkt utförande med kullagrad tandemenhet men utan täckta löpskenor och löprullar.

Smart 42
Superior+ 42 WIDE
42

Superior 42 och Superior+ 42

42

56

Fritt utrymme för
portinbyggnad

Fri genomfartsbredd

130

Sidoutrymmeskrav

500

ZLH =Öppningens höjd/
beställningsmått

40

min 85
(min. 135 mm med
låglyftbeslag TEL)

Inskjutningsdjup portblad = beställningsmått + 300 mm
S*

65

25

42

65

Genomskärning
golvtätning

Fritt utrymme för
portinbyggnad

130

130

OKFF

Inbyggnadsdjup:

Manuellt normalbeslag Manuellt låglyftbeslag Automatisk

Porthöjd upp till 2375

Porthöjd +650

Porthöjd +770

3500

Porthöjd upp till 3150

Porthöjd +650

Porthöjd +770

4600

min 85
(min. 135 mm med
låglyftbeslag TEL)
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Entrematic är ett nytt innovativt företag för
automatiska entrésystem.
Crawford, Dynaco, EM, Ditec, Kelley och Serco
är tillsammans ett team av specialister, som
garanterar högsta kvalitet, snabb leverans och
en utomordentlig kundservice, var och när du
än behöver den.
Crawford är ett renommerat märke för innovativa, automatiserade entrélösningar av hög
kvalitet både på det privata och det industriella
området.

CSE-DST/A-10/15
Rätt till ändringar förbehålles
Färgavvikelser möjliga genom
tryckprocessen.

Sedan 1946 existerar ett omfattande sortiment
av långlivade Crawford-produkter, som är
säkra, lätt att installera och särskilt lätta
att manövrera.

Kom eller ring till oss. Vi står gärna till tjänst med bra råd!

Crawford Entrematic Sverige · Radiatorvägen 11 · 702 27 Örebro ·Tel.: 010-4747042 · Fax: 019-312830
E-post: crawford.se@entrematic.com · www.crawfordgarageportar.se

