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GARAGEPORTAR AV HÖG KVALITET SOM K LARAR ALLA T UFFA VÄD ER

RIB

Panel modeller:

RAL 9010 STRUKTUR

Med 12cm liggande ribbor ger det porten ett snyggt lättvikts utseende. Trä imitationen gör det 
lätt att anpassa till husets övriga struktur och stil.   

Stucco RIB s populäraste färger är i – Vit, Grå, Ljus silver, Silver, Mörk brun. Skulle du önska en 
annan färg går det att välja liknande färger som i RAL paletten. RIB portarna kan göras upp till 
10m breda – vilket är det bästa valet för special anpassade stora portöppningar.

RAL 9010 TRÄFIBER

RAL9010
(vit)

RAL9006 
(ljus silver)

RAL9007
(silver)

RAL7016
(grå)

RAL8017
(mörk brun)

>

>

>
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KVALITET MED BRA PRISER

MIDRIB

Midrib porten är en garageport i modern design för den senaste generationen: Stilrent med 
ett intryck av trä struktur som är poppulärt i hela europa Midrib panelerna finns tillgängliga i.

RAL9010 TRÄFIBER (vit) RAL7016 (grå) RAL8017 (brun)

ANTRACIT GRÅ
(slät)

GULD EK 
(slät)

MÖRK EK  
(slät)

>

>

Panel modeller:>
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BRA OCH PRAKTISKT

SLICK

Slick är en populär tackskjutsport i stilren design med en slät yta som passar väldigt bra till det 
exklusivare huset. Tillsammans med rostfria fönster skapar det ett riktigt lyxigt helhets intryck.

Portens standard gärger är Vit,Silver, Antracit och Svart men finns även att beställa i de övriga 
RAL färgerna.

>

>

RAL 9010 SLICK 
(slät)

ANTRACIT GRÅ

Panel modeller:>
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RAL9010 TRÄFIBER

Panel modeller:>

EN KRAFTIG GARAGEPORT ÄR SÄKER FÖR DIN FAS TIG HET

FLUSH

Flush designen erbjudersnygga portar i träfiber präglade ytor och finns tillgängliga i standard 

RAL 9010 Vit och i de andra RAL färgerna.

>

>



7

KOMBINATION AV D ESIGN & KVALITET

KASSETTPORT

Klassiska, rektangulära former med skarpa linier och stilrena detaljer på panelen. Denna 
garageport är perfekt lämpad för det klassiska eller lantliga hemmet. Kassetporten går att 
fås med eller utan fönster. Ett riktigt snyggt och populärt alternativ är (SUNRISE) och finns i 
standard Vit RAL9010 eller i den övriga RAL paletten.

>

>

RAL9010 TRÄFIBER RAL9010 TRÄFIBER

Panel modeller:>
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NÄR DU SÖKER NÅGONTING UNIKT

MACRORIB

Med en unik och modern stil passar MACRORIB in perfekt. Med en slät yta och små veck 
skapar den en fantastisk fin och unik desigt. Den passar bra till rostfriafönster för att skapa en 
dekorativ port. The surface of macrorib formed in soft waves every 16mm, panel style – slick.  
Modern design in residential and very popular choice in commercial architecture. 
MACRORIBPORTEN finns i standard färgerna Vit, Silver, Antracit men kan även lackeras i de 
övriga RAL färgerna

>

>

RAL9010
(vit)

RAL9006 
(ljus silver)

RAL9007
(silver)

RAL7016
(grå)

RAL8017
(mörk brun)

Panel modeller:>
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NÄR DU LETAR E FTER EN ANNURLUNDA LÖSNING

SLAGPORT MED DUBBELDÖRR

Dubbeldörrar är den bästa lösningen för fastigheter som inte att utrymme för garage sektioner.

Dessa dörrar finns  i alla RAL färger.

>

>
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FULLS TÄNDIG TEKNISK LÖSNING

PASSAGE DÖRR

När en traditionell entre önskas kan garageporten göras med en gångdörr i porten med en 
standard dörrstängning med handtag och lås. Du kan även välja med eller utan tröskel.

>

>
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KOMPLETTA TEKNISKA LÖSNINGAR

SIDODÖRR

Sidodörren finns i alla designer och RAL färger för att matcha just ditt val av garageport.

>

>
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ANDRA LÖSNINGAR

SIDOSKJUTPORTAR

Med en port som kan öppnas delvis och då fungera som en gångdörr gör denna port både 
bekväm och energisnål. Den är designad med ett elegant utseende med beslag som är rosttåliga 
och underhållsfria i aluminium. Rullar med hög kvalitet och fjäderfritt dragsystem gör porten 
tystgående och säker.
Porten har isolering på 40mm och låg golvskena för bästa värmeisolering, energisparande och 
underhåll.

>

>

RAL 9010 SLICK 

Panel modeller:>

RAL 9010 STRUKTUR RAL 9010 TRÄFIBER
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DÖRR FÖNS TER

HANDTAG

>

>

Skapa en personlig design med fönster 
i rostfritt stål. Du kan använda dig av de 
befintliga mönstrena eller varför inte skapa 
ditt eget. 

13



14

LIFT MOD ELLER>
När du vill ha någonting unikt 

Vi på WISTI kan producera en special designad garageport helt i dina egna önskemål. 

STD

HL

VL VL-MM

HL-MM HL-MM

LHR-FM LHR-RM

STD-SR
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Högheden 2 

942 93 Älvsbyn

0929-410 515

072-526 65 55

info@wisti.se

www.wisti.se

KONTAKTER>

Välkommen att kontakta oss>




