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Crawford Smart 42
Kvaliteten är i detaljerna

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 återfi nns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se

42 mm

Portautomatikserien Crawford Magic

Gör dig själv en tjänst och få den bästa portautomatiken från  
Entrematic. Crawford Magic 600 och Crawford Magic 1000 är 
utvecklade under mottot ”snabbare, snyggare och starkare”. 
Resultatet är en motor som inte lämnar något övrigt att önska när 
det gäller komfort, tyst gång, design och styrka.

Läs mer om Crawford Magic 600 och Crawford Magic 1000 på
www.crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.
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Modellerna.
Den riktiga profi len 
för din garageport.

Modell Trend

Med estetisk
linjering i mitten
av panelen.

Modell Linea

Parallellt fördelad 
linjering över hela 
panelhöjden.

Modell Style

Utan linjer 
i panelen.

Modell Flair

Med dubbla linjer 
i den övre delen av 
panelen.

Modell Classic 

Jämn spegelprägling 
i bredd och höjd.



Få en port som matchar ditt hem.
Välj struktur och färg.

Fönster och sidodörrar
Helglasad fönstersektion. Motivfönster.

Crawfords garageportar fi nns sedan många år med glasinsat-
ser. Det är självklart något du själv bestämmer om du vill ha. 
Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas, ger exklusivi-
tet och individualitet. Sidodörrar fi nns med matchande profi ler. 

Flera fönstermotiv med klart glas ger större möjligheter att 
utforma porten. Standardfönster har fönsterram i samma 
färg som porten, men kan erhållas i dekor och specialfärg.
Du kan även välja ventilationsgaller av aluminium-hålplåt.

Tusentals färger från 
NCS- och RAL-skalan 
att välja mellan som tillval.

Crawfords garageportar fi nns sedan många år med glasinsat-

Läs mer om fönster och dörrar på www.crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.

Välj mellan de 7 kulörerna och strukturerna Brilliant, Woodgrain och slät ytfi nish

SlätBrilliantWoodgrain

Yta Modell

Brillant Linea

Trend

Style

Classic

Woodgrain Trend

Style

Classic

Slät Linea

Trend

Flair

Style

Trafi kvit
 [likn.

RAL 9016]

Vit aluminium 
(likn. 

RAL 9006)

Grå aluminium 
(likn. 

RAL 9007)

Antracit 
(likn. 

RAL  7016)
Ljus ek 

060
Mörk ek 

070
Gråmetallic 
(likn DB703)



Ny garageport
Lätt och snabbt!

Med våra takskjutportar sparar du både tid och 
pengar vid renoveringen av din port, eftersom 
allt är klart på en dag.

Renoveringen genomförs i samarbete med 
Crawfords kompetenta partners och gäller 
för alla vanliga porttyper, portstorlekar och 
portsystem.

»Professionell rådgivning vid val av port och 
tillbehör. 

»Portbyte sker oftast på mindre än en 
arbetsdag.

» Inga dyra ändringar av ditt garage. 
» Inga stora ombyggnadsåtgärder, då det inte är 

nödvändigt att bryta upp golvet.  
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