
TAKSKJUTPORT 
A & B Dagöppningsmått ( bredd och höjd ) 
 Dagöppningen är storleken på det hål som porten skall in i. Ange bredd och höjd.

C  Sidoutrymme 
 Minsta sidoutrymme bör vara 10 cm. Sidoutrymmet är avståndet från kanten  
 av dörrbladet och in i väggen.

D  Höjd till tak 
 Måttet på höjden ska mätas från toppen av porten till taket eller till den lägsta  
	 punkten.	Det	får	inte	finnas	några	hinder	i	takbalkarna	eller	annat	och	gäller	för	 
 hela området där porten ska vara i rörelse.

 OBS! Minsta takhöjd för vår standard takskjutport är 210 mm högre än porten.
 

VIPPORT 
TÄNK PÅ ATT VIPPORTEN ALLTID MONTERAS INNANFÖR DAGÖPPNINGEN!

SLAGPORT 
Tänk på att slagporten monteras med medföljande träkarm i dagöppningen!

DINA MÅTT ÄR VIKTIGARE ÄN VÅRA. 
Mät din portöppning enligt våra anvisningar eller planera  
efter de mått som passar bäst vid nybyggnation. Vi erbjuder 
dig hundraprocentig måttanpassning. Det gör att infarts
bredden aldrig minskar vid ett byte från en gammal port  
till en ny från oss.

Våra standardmått hittar du för respektive port i katalogen 
eller på www.diedenekodoor.se

För att garantera rätt mått på din port, eller om du har frågor angående mätning  
rekommenderar vi att du kontaktar en av våra återförsäljare.
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Skissen ses inifrån garaget

E–höjd till tak

DD–Sidoutrymme

C  Inkörsbredd 
KYM –145 

B–KYM Höjd

A–KYM bredd

C  Inkörsbredd 
KYM –60 

Mät porthålets stumma mått. Höjd och bredd.
A+B. Dra bort 10 mm på höjd och breddmått så får du portens 
KarmYtterMått – KYM Höjd och KYM Bredd.
Fritt inkörsmått på höjden KYM –130 mm 
C. Beräkning av inkörsbredd: Från karmens överkant och  
750 mm ner KYM bredd –145 mm. 
Nedanför 750 mm mäter man KYM bredd –60 mm.
D. Fritt sidoutrymme krävs om 55 mm innanför dagöppningen.
E. Vid handmanövrerad port krävs 70 mm fritt ovanutrymme 
innanför dagöppningen. 
Vid fjärrmanövrerad port krävs 80 mm fritt ovanutrymme 
innanför dagöppningen.
Obs! Porten går in 1250 mm oavsett höjd på porten.

* Infartsbredden är beroende dels av portens höjd, dels av höjden på bilens backspeglar.  
I	de	flesta	fallen	är	infartsbredden	endast	60	mm	mindre	än	karmyttermåttet.

VIPPORT Dagöppningsmått Beställningsmått Max infartsmått 
A Bredd 2400 mm 2390 mm 2260 (2330*) mm
B  Höjd 2050 mm 2040 mm 1915 mmEXEMPEL

SLAGPORT Dagöppningsmått Beställningsmått Max infartsmått

A Bredd  2500 mm 2490 mm (x10mm) 2380
B  Höjd  2100 mm 2075 mm (x10mm) 2050
D + E Inget fritt sidoutrymme eller ovanutrymme krävs eftersom porten sätts i dagöppningen.

EXEMPEL

G A R A G E P O R T A RMÅTTAGNING - GARAGEPORT


