
Vedlikeholdsfrie garasjeporter og portåpnere

Har du lyst på et kjempegodt tilbud på garasjeport,  
ta kontakt med din Hörmann-forhandler:

Industri- og garasjeporter

Vedlikeholdsfrie garasjeporter og portåpnere

Har du lyst på et kjempegodt tilbud på garasjeport,  
ta kontakt med din Hörmann-forhandler:

Industri- og garasjeporter

Ecostar 700
Automatisk 
portåpner

Tilbud: 

1.990,-

Vintertilbud!
Hvit isolert port 
inkl. portåpner

Kun 8.990,-

Ytterdør RenoDoor og garasje-leddport RenoMatic i off-white, inkl. portåpner

GARASJEPORTTILBUD!
M o d e r n i s e r  n å  o g  s p a r  i n n t i l  3 0 %

3 0  Å R S  E R F A R I N G  -  D I N  T R Y G G H E T  SALG • SERVICE • MONTERING

SE ØSTFOLDS STØRSTE UTSTILLING AV PORTER HOS OSS – HELE 25 MODELLER!

Ecostar 700

Automatisk 
portåpner

Tilbud: 

Kr.1.990,-

Årets dør

Fra 10.990,-*

*uten sidefelt
Årets port

Fra 8.990,-*

inkl. portåpner

ASKIM PORTSENTER
• Sagveien 3, Askim • Tlf. 69 88 79 40 • www.rune-teig.no • Åpn.tider: Man.-fre.: kl 10-17. Tors.:10-18. Lørd. 10-13

Hvit stålport fra 5.490,-

Porten til trygt bilhold
- Å kjøpe ny bil er en stor investering. Da er det greit å ha et trygt sted å oppbevare den, 
sier Rune Teig hos Rune Teig AS - Askim Portsenter.  

Det er mange gode grunner til å velge Rune Teig 
AS – Askim Portsenter – når du skal velge garasjeport. 
Som stort utvalg, kvalitetsprodukter, høy kompetanse, 
egne montører og god service.  
I sum: Et trygt og godt kjøp! 

Kompetansesenter
På 1300 kvadratmeters flate i Sagveien 3 finner 
du dette kompetansesenteret for garasjeporter, 
basert på 30 års erfaring. Her kan du finne både 
inspirasjon og akkurat den porten som passer 
til garasjen – og omgivelsene. Ikke bare når det 
gjelder fysiske mål, men også utseendemessig. 
Porter i treverk og i stål, ulike farger, leddporter 

og vippeporter, med og uten vinduer, isolering og 
en rekke ulike designelementer. 
Bedriften er forhandler blant annet av det tyske 
kvalitetsmerket Hörmann, Europas største  
leverandør av garasjeporter, og har ved flere  
anledninger blitt kåret til ”Årets forhandler” i Norge. 

Skreddersøm
- Vi har 24 garasjeport-modeller utstilt i butikken, 
og det er utrolig mye å velge i, bekrefter daglig 
leder Rune Teig. Teig merker godt privatkundenes 
ønske om å tilpasse garasjen når de har handlet 
ny bil. Det kan være en romsligere port eller det 
kan være ønske om en mer stilig port enn den 
gamle, hvite. I tillegg handler det i dag om  
portautomatikk.  
- Ja, de fleste ser det som praktisk og nyttig å 
kunne betjene porten automatisk – gjerne med  
en fjernkontroll, forteller han. 

Egne montører
Rune Teig AS har tre egne montører som er på 
farta daglig. Og nettopp å kunne tilby et ferdig-
stilt og testet sluttprodukt mener Rune Teig er 
en vesentlig fordel for kunden. 

- Ja, vi tilbyr både måltagning, montering og 
service. Det kan bli både knotete og ulønnsomt å 
forsøke gjøre dette på egen hånd. De fleste velger 
derfor å kjøpe garasjeporten ferdig montert,  
påpeker han.  
Portsenteret har et romslig lager av standardporter 
for umiddelbar levering. Men da de fleste ønsker 
skreddersydde løsninger, må dette selvsagt 
settes i bestilling og leveres fra produsentene.  
Da må du regne med 3-6 ukers leveringstid. 

Fornøyde kunder
I tillegg til Østfold, regner Teig regionen fra  
Drammen til Gardermoen som sitt nedslagsfelt. 
Han kan fortelle om et tøft marked, men at de 
etter 30 års fartstid har opparbeidet seg et solid 
renommé de drar nytte av. Fornøyde kunder avler 
nye kunder! 
- Vi merker også at det er mange privatkunder 
som kommer tilbake både en og to ganger. Ikke 
fordi garasjeporten ikke fungerer som den skal, 
men at de flytter til ny adresse. At de da velger 
oss igjen, er et godt skussmål på at de er fornøyd, 
sier han. PS; I tillegg til garasjeporter, er Rune 
Teig AS en ledende aktør også innen landbruks-
porter og industriporter. 

Rune Teig ønsker deg velkommen inn til Østlandets største 
utstilling av garasjeporter. I Sagveien har han også stor 
lagerplass og serviceverksted. 


