
TURNER 
800E 

Tysk kvalitet med  

10 års garanti!

TURNER 830E  
SPEGELMÖNSTER

TURNER 800PE 
BRED PANEL

TURNER 820E  
MELLAN PANEL

TURNER 810E 
SMAL PANEL

TA DEL AV ERBJUDANDET
TAKSKJUTPORT + PORTÖPPNARE TILL TOPPENPRIS



TURNER 800E 
RUSKEA

TURNER 800E 
BRUN

• 10 års garanti

• 45 mm tjock port med polyuretanisolering

• Storlekar: 2500x2000, 2500x2125 

och 2500x2300 (storlek av hålmått)

• Standardfärger vit och mörkgrå

(till extrapris också brun färg)

• Träfibermönster på yttre sidan

• Behov av utrymme uppe med manuellt 

bruk 120 mm (med portöppnare 150 mm)

• Handtag och cylinderlås som standard i manuell bruk

TURNER 800E
TUMMANHARMAA

TURNER 800E
TURNER 800E -seriens portar är snabba och lätta att montera. 

Därför är de idealiska till exempel för renoveringsgaraget. Lång 

garanti gör Turner takskjutporten ett säkert val!

TURNER 800E
MÖRKGRÅ

INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT 

KLÄMSKYDD FÖR FINGRAR

DRAGFJÄDRAR I ENLIGHET MED 

STANDARDEN DIN EN 12604

Specialkonstruerade lameller 
och gångjärn förhindrar att 
fingrar kommer i kläm.

Stabila och underhållsfria 
dragfjädrar. Standardenliga 
fjäderbrottsskydd. Porten 
hålls på plats även om fjädern 
skulle brista. Monteras i 
utrymmesparande vertikala 
portkarmar.

800E- seriens portpaket kan utrustas också med extrapris
Turner 423 och 563 portöppnare. Portöppnarna är speciellt stilla  
med remdriven, öppningshastigheter 15-22 cm/s, 3-5 års garanti.
Fråga mer om ditt lokal Turner-försäljaren!

Turner 423    Turner 563

AUTOMATISK PORTÖPPNARE TURNER 500R

Förmånlig standardportöppnare med 500 N-motor. Avsedd 

för portar i standardstorlekar. Porten öppnas och stängs 

mjukt.

• Remdriven

• Hastighet 13 cm/s

• LED-lampa

• Automatisk stängning

(Fotocell för säkerhet måste skaffa separat)

• 2 års garanti

Leveransen innehåller:

• 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll* 

• 1 st inre frikoppling med

manuell bruk
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Beställ direkt i vår webbshop på: 

www.turnerdoor.se

Återförsäljare:




