PREMIUM
Garageportar från

FÖRDELEN MED RICHARDS-WILCOX
Grundat 1912
Richards-Wilcox startade som aktiebolag 1912 och var först i Canada med att erbjuda takskjutportar med sektioner.
Distributionskanaler inrättades över hela landet. Under 1970-talet lanserade företaget en komplett produktlinje
med sektionsportar i stål. Under 1980-talet startade produktionen av sektioner med genomgående isolering av
polyuretan – en av endast tre produktlinjer i sitt slag i Nordamerika.
Under årtiondena som följde har vi kontinuerligt förbättrat vårt produktutbud och vår tillverkningsprocess. Numera
kan vi även erbjuda en komplett serie av sektionsportar med isolering av polyuretan för bostadshus. Företaget
som nu har firat hundra år är stolt över sin framgångsrika historia. Vi är fast beslutna att fortsätta vår innovation
på området sektionsportar. Vårt mål är att våra portsystem ska hålla högst kvalitet i världen.

Neufoam™

Alla delar av tillverkningen lever upp till de högsta
kraven. Vi har en grupp med ingenjörer vars uppgift
är att leta rätt på de senaste tekniska lösningarna
och produktionsmetoderna. Genom interna tester
och rigorösa kvalitetskontroller ser vi till att endast
förstklassiga produkter lämnar vår tillverkning.
Med hjälp av marknadens bästa material och teknik
säkerställer vi en slutprodukt som är pålitlig, tålig och
problemfri i flera år.

För att få så höga isoleringsvärden och god stabilitet
som möjligt fylls sektionerna med Neufoam™,
en miljövänlig freonfri isolering av polyuretan, i en
datorstyrd kontinuerlig process. Den täta isoleringen
sitter tätt intill portbladet, vilket ger ett utmärkt styrka/
vikt-förhållande. Porten lämpar sig därför för ett stort
antal användningsområden.

Richards-Wilcox auktoriserade
återförsäljare – branschens bästa
Under hela processen, från den inledande
planeringsfasen till den slutliga installationen, finns
Richards-Wilcox auktoriserade återförsäljare och
installatörer på plats. Vi finns i 40 länder och kan bistå
med fackkunskaper och rådgivning. Vi hjälper dig att
välja rätt portsystem för just ditt hem och ser till att
det installeras så att det fungerar smidigt, effektivt
och utan problem i många år. Vår trevliga kundtjänst
och marknadsavdelning ger dig gärna extra support.
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Kvalitetsproduktion

Certifierade
Garageportarna från Richards-Wilcox har testats och
certifierats enligt följande fyra prestandakrav. Efter
säkerhetskraven är dessa egenskaper de viktigaste
i valet av port.
Föreskrivna egenskaper

Isoleringsvärden

Vattentäthet

Klass 3

Utan fönster

U=1,0 W/(m2K)

Vindlastmotstånd

Klass 5

Med fönster

U=1,1 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet

Klass 3

KVALITET FÖR LIVET
Inte bara en snygg yta

Flexibel ytbehandling med vädertätning

Vi tillverkar vackra portar. Men vi bryr oss också om vad som finns på insidan. Därför kan vi erbjuda
portar som fungerar problemfritt och utan behov av underhåll i många år. Vi har rykte om en
kvalitet utöver det vanliga. Våra produktkomponenter tillverkas i enlighet med kraven i de högsta
branschstandarderna. Vi litar på våra portar och visar det med våra frikostiga garantier.

För en dragfri installation.

Genomgående isolering av polyuretan
Finns med två U-värden för isoleringsförmåga
(U-0,368 och U-0,465) med vindlastmotstånd
klass 5.

Autentisk trästruktur

Ser ut som äkta trä men behöver inte underhållas.
Kabelfäste med skydd mot åverkan. Kan inte
frigöras vid påfrestning vilket förhindrar olycksfall
och skada.

Åratal av tystgående och smidig drift med hjälp av
elva kullagrade löphjul.

Sektionsskarvarnas dubbla fogar håller tätt och
minskar luftdrag.

Gångjärnen av kommersiell kvalitet har branschens
bästa styrka/vikt-förhållande.

Säkerhetsanordning för att skydda mot
torsionsfjäderfel som förhindrar att porten faller
mer än 25 mm vid fel på motviktsfunktionen.

Extra motståndskraftig dubbelläppad vädertätning
skyddar ditt garage mot väder och vind.

Högcykelbehandlad torsionsfjäder och fjäderaxel för
flera år av problemfri användning.

Tätningslist för att säkerställa tät förslutning.

Panel med djup profil

Vackert detaljarbete som får förbipasserande att
titta till.

Mycket tåliga, rostbeständiga,
grundmålade, förzinkade stållameller
Finns i flera kulörer för att matcha bostadens
fasad.

Kantskydd i förzinkat stål

Slitstarkt för extra motståndskraft.

Genomgående invändig stålarmering
Med möjlighet att fästa gångjärn på ovansidan.

Patenterat klämskydd
Bruten köldbrygga

Isolerar mot utomhustemperaturer.

Dubbel tätning, mellan
sektionsskarvarna

Minskar dramatiskt luftinsläppet mellan
sektionerna.

Produkt av kommersiell kvalitet

Branschens bästa styrka/vikt-förhållande.

U-formad släplist, 76 mm, med
genomgående slitskena i aluminium
Skyddar garaget mot snö och vatten.
Aluminiumskenan rostar inte.
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FAMILY SAFE HERRGÅRDSSERIE

BRIARCREST
Extra stora fönster
i herrgårdsstil.
Portens övre del på 610 mm ger plats för
fantastiska fönsteralternativ till ett brett sortiment
av herrgårdspanel. Oavsett om du väljer traditionellt
smideshantverk eller klassiskt ren stil med 4 plus
4-glas, 4-glas eller helglas, så får du en elegantare
utsida. Briarcrest är en garageport med perfekt
avvägning mellan elegans och varaktig kvalitet.
Från att ha varit ett i mängden blir ditt hem ett som

U: W/m2K

0,368

sticker ut.

Välj en panel

1

2

Välj ett fönster

Smidesjärn

Bågform, två delar,
smidesjärn
Rektangulär form,
smidesjärn
Bågform, en del, smidesjärn

X-Buck

Bi-Fold

4 plus 4-glas

Bågform, två delar,
4 plus 4-glas
Rektangulär form,
4 plus 4-glas
Bågform, en del, 4 plus 4-glas

4-glas

V-Buck

Bågform, två delar,
4-glas

Swing
Rektangulär form,
4-glas
Bågform, en del, 4-glas

Helglas

Bågform, två delar,
helglas
Rektangulär form,
helglas

A-Buck
4

Bågform, en del, helglas

Välj en kulör

Funktioner och fördelar

Sju moderna baskulörer som kompletterar bostadens exteriör.

›› Stilfull elegans med profilerad allmogepanel
›› Stort fönsterparti i portens övre del för en extra vacker fasad
›› Matchande portblad och fönsterval som kan kombineras till över
hundra olika stilar

Vit

Beige

Jordbrun

›› Patenterat klämskydd för säkerhet

Storlekar
Brons

Brun

Mörkgrå

Våra portar finns i följande storlekar för enkel- och dubbelgarage.
Bredd

mm

2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486

Höjd

mm

1 981, 2 134, 2 438

Svart

Patenterat klämskydd mellan sektionerna

Föreskrivna egenskaper

Isoleringsvärden

Vattentäthet

Klass 3

Utan fönster

U=1,0 W/(m2K)

Vindlastmotstånd

Klass 5

Med fönster

U=1,1 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet

Klass 3
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Garageportarna från Richards-Wilcox har testats och
certifierats enligt följande fyra prestandakrav. Efter
säkerhetskraven är dessa egenskaper de viktigaste
i valet av port.
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Certifierade
Med hjälp av ett patenterat in- och
utvändigt system för klämskydd
finns det ingen risk för att fingrarna
hamnar i kläm mellan sektionerna.
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T
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HERRGÅRDSSERIEN

DEKORATIVA
SMIDES
DETALJER
Skapa en port med känsla från förr med hjälp av dekorativa detaljer
som ser ut och känns som handgjort järnsmide.
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Draghandtag

Smideshandtag,
spjutspets
Draghandtag

Smideshandtag,
fransk lilja
Draghandtag

Trycken

Smideshandtag,
kolonial
Draghandtag

Klöverblad
Draghandtag

Lyfthandtag

Smideshandtag,
spjutspets
Lyfthandtag

Smideshandtag,
fransk lilja
Lyfthandtag

Dekorativa beslag

Vridet + dekor,
trycke

Vridet + dekor,
klöverblad, trycke

Dekorhandtag

Smideshandtag,
kolonial
Lyfthandtag

Klöverblad
Lyfthandtag

Smideshandtag, fransk lilja,
dekorhandtag

Smideshandtag, trycke,
långt dekorhandtag

Portkläppar

Beslag, klöverblad, 406 mm

Beslag, kolonial, 406 mm

Portkläpp i smide,
lejon

Smideshandtag, fransk
lilja, portkläpp

Dekorelement

Beslag, spjutspets, 406 mm

Smideselement

Beslagpaket, spjutspets, 406 mm
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FAMILY SAFE-SERIEN

GRANDVIEW
Inte några vanliga fönster ...
... inte någon vanlig port. Grandviews övre parti på
610 mm kan användas till något av våra vackra
fönster i större storlek. Du kan välja mellan smide,
4 plus 4-glas, 4-glas eller helglas. Detaljer som
ger fasaden det lilla extra. En unik kvalitet och
möjligheten att skapa en egen stil med de många
möjliga panelkombinationerna gör Grandview till det
perfekta valet för en husägare som vill skilja sig från
mängden.

U: W/m2K

0,368

Välj en panel

1

2

Välj ett fönster

Smidesjärn

Bågform, två delar,
smidesjärn
Rektangulär form,
smidesjärn
Bågform, en del, smidesjärn

Recessed ranch

Windemere

4 plus 4-glas

Bågform, två delar,
4 plus 4-glas
Rektangulär form,
4 plus 4-glas
Bågform, en del, 4 plus 4-glas

4-glas

Ranch

Bågform, två delar,
4-glas

Colonial
Rektangulär form,
4-glas
Bågform, en del, 4-glas

Helglas

Bågform, två delar,
helglas

Flush
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Rektangulär form,
helglas

V-ribbad
Bågform, en del, helglas

Välj en kulör

Funktioner och fördelar

Elva moderna baskulörer som kompletterar bostadens exteriör.

›› Stort fönsterparti i portens övre del som ger en extra vacker fasad
›› Paneler och fönster som kan kombineras till över hundra olika stilar
›› Patenterat klämskydd för säkerhet

Ljus ek

Körsbärsträ

Mörk ek

Storlekar
Vit

Brons

Beige

Brun

Jordbrun

Våra portar finns för följande portöppningar till enkel- och dubbelgarage
och kan anpassas till i princip vilken portöppning som helst.*
Bredd

mm

2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486

Höjd

mm

1 981, 2 134, 2 438

Café
* Kontakta oss för mer information gällande mått enligt
önskemål.

Svart

Med hjälp av ett patenterat in- och
utvändigt system för klämskydd
finns det ingen risk för att fingrarna
hamnar i kläm mellan sektionerna.

Certifierade
Garageportarna från Richards-Wilcox har testats och
certifierats enligt följande fyra prestandakrav. Efter
säkerhetskraven är dessa egenskaper de viktigaste
i valet av port.
Föreskrivna egenskaper

Isoleringsvärden

Vattentäthet

Klass 3

Utan fönster

U=1,0 W/(m2K)

Vindlastmotstånd

Klass 5

Med fönster

U=1,1 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet

Klass 3
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Patenterat klämskydd mellan sektionerna

EN
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Mörkgrå
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FAMILY SAFE-SERIEN

PREMIUM
Eleganta kvalitets
garageportar med
klämskydd.
En extra vacker och personlig fasad med våra
Premium-paneler. Paneler med autentisk
trästruktur – ser ut som trä men är starka som stål.
Kombinera med vackra fönster och välj mellan elva
moderna kulörer. Hitta den perfekta stilen för ditt

U: W/m2K

0,368

hem, med rätt särprägel och elegans.

Välj en panel

1

Recessed Ranch

Windemere

Kombinationspanel

Kombinerade panelalternativ

Colonial

V-ribbad
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2 440–4 270 mm

3 055–3 660 mm

A

B

3 665–4 270 mm

3 665–4 270 mm

3 665–4 270 mm

C

D

E

4 275–4 880 mm

4 275–4 880 mm

J

K

Ranch

Flush

4 885 mm–5 485 mm

4 885 mm–5 485 mm

F

G

4 885 mm–5 485 mm

4 885 mm–5 485 mm

H

I

5 490 mm–5 485 mm

5 490 mm–5 535 mm

L

M

Välj en kulör

Funktioner och fördelar

Elva moderna baskulörer som kompletterar bostadens exteriör.

›› Elva kulörer att välja mellan, tre med autentiskt trämönster
›› Sju panelalternativ, bland annat en ny ranch-panel med allmogekänsla
›› Isolering av polyuretan säkerställer energibesparing

Ljus ek

Körsbärsträ

Mörk ek

Vit

Beige

Jordbrun

›› Patenterat klämskydd för säkerhet

Tillgängliga storlekar
Våra portar finns för följande portöppningar till enkel- och dubbelgarage
och kan anpassas till i princip vilken portöppning som helst.

Brons

Brun

Café

Bredd

mm

1 825–5 537

Höjd

mm

1 829, 1 905, 1 981, 2 057, 2 134, 2 210*,
2 286, 2 362, 2 438, 2 515, 2 591, 2 667, 2 743,
2 819, 2 896, 2 972, 3 048

* Endast vit, ej Ranch, Windemere eller Kombinationspanel

Svart

Med hjälp av ett patenterat in- och
utvändigt system för klämskydd
finns det ingen risk för att fingrarna
hamnar i kläm mellan sektionerna.

Certifierade
Garageportarna från Richards-Wilcox har testats och
certifierats enligt följande fyra prestandakrav. Efter
säkerhetskraven är dessa egenskaper de viktigaste
i valet av port.
Föreskrivna egenskaper

Isoleringsvärden

Vattentäthet

Klass 3

Utan fönster

U=1,0 W/(m2K)

Vindlastmotstånd

Klass 5

Med fönster

U=1,1 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet

Klass 3
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Patenterat klämskydd mellan sektionerna

Kontakta oss för mer information gällande mått enligt
önskemål.
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Mörkgrå
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FAMILY SAFE-SERIEN

CLASSIC
En attraktiv fasad.
Välj kvalitet och tidlös stil med alla våra
paneler i serien Classic. Paneler med autentisk
trästruktur – ser ut som trä men är starka som stål.
Infoga formgivna dekorativa fönster och välj mellan
tolv moderna kulörer. Vi lovar att du hittar den perfekta
stilen som tillför det lilla extra till din bostad.

U: W/m2K

0,465

Välj en panel

1

12

* V-ribbad har Stucco i stället för trästruktur

Windemere

Ranch

V-ribbad*

Flush

Colonial

Välj en kulör

Funktioner och fördelar

Tolv moderna baskulörer som kompletterar bostadens exteriör.

›› Tolv kulöralternativ, från brons till mörkgrå
›› Fem panelalternativ, bland annat den stilfulla panelen Windemere
›› Isolering av polyuretan säkerställer energibesparing

Ljus ek

Körsbärsträ

Mörk ek

Beige

Jordbrun

›› Patenterat klämskydd för säkerhet

Tillgängliga storlekar
Vit

Brons

Brun

Grön

Våra portar finns för följande portöppningar till enkel- och dubbelgarage
och kan anpassas till i princip vilken portöppning som helst.
Bredd

mm

1 825–5 537

Höjd

mm

1 829, 1 905, 1 981, 2 057, 2 134, 2 210*,
2 286, 2 362, 2 438, 2 515, 2 591, 2 667, 2 743,
2 819, 2 896, 2 972, 3 048

* Endast vit
Kontakta oss för mer information gällande mått enligt
önskemål.

Mörkgrå

Svart

Med hjälp av ett patenterat in- och
utvändigt system för klämskydd
finns det ingen risk för att fingrarna
hamnar i kläm mellan sektionerna.

Garageportarna från Richards-Wilcox har testats och
certifierats enligt följande fyra prestandakrav. Efter
säkerhetskraven är dessa egenskaper de viktigaste
i valet av port.
Föreskrivna egenskaper

Isoleringsvärden

Vattentäthet

Klass 3

Utan fönster

U=1,4 W/(m2K)

Vindlastmotstånd

Klass 5

Med fönster

U=1,5 W/(m2K)

Luftgenomtränglighet

Klass 3
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Patenterat klämskydd mellan sektionerna

Certifierade

EN
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SERIERNA FAMILY SAFE PREMIUM OCH
CLASSIC

FÖNSTER
Sätt stil på ditt garage och släpp in naturligt ljus med hjälp av vårt stora
utbud av formgivna fönster. Alla fönsterkarmar finns i olika kulör som
matchar ditt val av port.

Runt spröjs
Runda spröjs, 10 mm, i guld eller tenn. Standard till frostat tvåglas, tillval till klart tvåglas.

Stockton 4 eller 6

Stockton 10

Prairie

Prairie Ranch

2 Diamond

4 Diamond

Fyrkantiga spröjs
Fyrkantiga spröjs, 10 mm, i guld eller svart. Standard till frostat tvåglas, tillval till klart tvåglas.

Stockton 4 eller 6

Prairie

Stockton 10

Prairie Ranch

Ramkulörer

Aluminiumspröjs
Spröjsverk, 16 mm, finns i beige, brunt, brons, mörkgrått, grönt, ljusgrått, jordbrun, vitt och svart.
Standard till klart tvåglas, tillval till frostat tvåglas.

Stockton 4 eller 6

Prairie
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Stockton 10

Prairie Ranch

Fönsterramar finns i samtliga kulörer och träarbeten. För en träyta som m

Jordbrun

Beige

Vitt

Ljusgrå

Mörkgrå

Brons

Svart

Dekorativa detaljer
Fönster finns som englas- eller tvåglasfönster i klart glas, klar akrylplast, frostat glas
(pinhead morocco) och frostat glas (glue chip).

Clear

Clear Ranch

Sherwood

Sunburst Ranch

Prairie

Cathedral

Waterton

Waterton Ranch

Cascade

Cascade Ranch

Stockbridge Ranch

Arched Stockbridge Ranch

Stockton

Stockton Ranch

Arched Stockton Ranch

Sunburst 4

Sunburst 5

Sunburst 6

Sunburst 7

n träyta som matchar färgen, inte trästrukturen.
Sunburst 8

Brun

Brons

Café

Grön

Sunburst 9

Ljus ek

Körsbärsträ

Mörk ek

Sunray (4 paneler)
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MÅTT OCH UTRYMMESMARGINALER
Mått & Utrymmesmarginaler
SIDOKARM
Öppningsbredd
102 mm
127 mm
92 mm

92 mm

FRI HÖJD - BEGRÄNSAD
djuputrymme DH+699 mm

djuputrymme DH+502 mm

djuputrymme DH+660 mm

476 mm
133 mm

Återförsäljare:

www.vpe.se
Orrekulla Industrigata 23 · 425 36 Hisings Kärra · Tel 031-58 69 30
Trollhättan 0520-160 10 · Borås 033-41 22 67

Producent:

Richards Wilcox ett företag i Raynorkoncernen
www.rwdoors.com
Richards-Wilcox Premium Garage Doors - Engineered for life
5100 Timberlea Boulevard, Mississauga, Ontario - Canada L4W 2S5

Öppningshöjd -25,4 mm

150 mm + öppningshöjd

133 mm

Öppningshöjd DH

476 mm

Öppningshöjd
motordrift/uppställningsbeslag -76 mm

djuputrymme DH+540 mm

Öppningshöjd -25,4 mm

Öppningshöjd
motordrift/uppställningsbeslag -76 mm

210 mm + öppningshöjd

Öppningshöjd DH

FRI HÖJD - STANDARD

