
VikportarDet finns inte en port som passar alla. 
Därför gör vi en som passar dig. 
Vi på AJAB AB har sedan starten för över 25 år sedan, specialiserat oss på 
olika former av vikportar mot både industri, lantbruk och privatpersoner. 
De grundläggande kraven är hållbarhet och ekonomi, men även flexibiliteten 
i konstruktion och utförande har blivit ett signum för oss på AJAB. Önske-
mål om en anpassningsbarhet till befintligt kulturarv och olika arkitektritade 
projekt, har på senare år ökat. Vi har producerat en mängd olika varianter 
på portar där just estetiska kriterier har ställt normen. Men inget projekt är 
varken för litet eller för stort. Vi tillverkar portar för både garage i hemmamiljö 
till komplexa industrilösningar. Vi välkomnar alla som står i begrepp att söka 
en lösning på sitt portproblem. AJAB är som vikt för portar!

Vikportar i mängd och variation 
Våra vikportar går att få i en nästan oändlig mängd utföranden. Grunden är 
att de kan erhållas från två till åtta-delade, inåt eller utåtgående, välj hand-
manövrerade eller motoriserade. Vi konstruerar och bygger efter dina förut-
sättningar. Naturligtvis med vårt kompromisslösa val av bästa råmaterial för 
lång och säker driftssäkerhet. I vårt bildkollage, på nästa uppslag, visar vi en 
liten del av de över 30 000 portarna vi levererat genom åren. 

Fakta
Porttillverkningen, som görs efter kundens önskemål består av vikportar, 
slagportar, skjutportar och gångdörrar. Vikportarna kan fås 2-8 delade, 
inåt- eller utåtgående.

Produktbeskrivning
Våra portar är CE-märkta, testade och godkända enligt SP, Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. De uppfyller kraven i portstandarden 
(EN 13241-1) och är dessutom testade så att de håller för lång och frek-
vent användning (300 000 öppningscyklar enligt EN 12605).
Alla portar kan kompletteras med eldrift. Bruten köldbrygga kan erhållas 
med distanser mellan rörstammarna. Portarna kan levereras med infälld 
gångdörr samt med fönsterpartier.

Material - Mått
Ramkonstruktionen består av varmförzinkade svetsade stålrörsprofiler 
beklädda med AJABs profilerade plåt. Portarna kan isoleras med styrolit 
eller mineralullsisolering, 40 respektive 60 mm tjock. Alternativt levereras 
de oisolerade, med plåt på en sida.

Beslag
Samtliga gångjärn, såsom karm- och mellangångjärn har smörjningsfria 
nylonlager. Invändig spanjolettlåsning (utanpåliggande eller infällda) med 
hänglåsbeslag.

Glasning
Fönster med energiglas (U-värde 1,3) kan fås i flertalet olika storlekar. 
Glaslister av naturanodiserade aluminiumprofiler.

Tätningar
Samtliga tätningslister är av åldringsbeständigt EPDM-gummi (Golv-/
karm-/mellantätningar).

Karm/Portomfattning
Kan fås antingen som u-profil, vinkeljärn eller fyrkantsrör.

Ytbehandling
Portarna kan levereras enligt följande tre alternativ:
– Varmförzinkad portstomme som bekläds med Ajabs profilerade plåt
– Varmförzinkad portstomme som bekläds med färdiglackerad profilerad 

plåt.
– Varmförzinkad portstomme som bekläds med Ajabs profilerade plåt 

och som målas enligt kundens önskemål.

Garanti
AJAB lämnar 5 års konstruktions- och funktionsgaranti.

Vägledning vid projektering
Företaget hjälper till med konstruktionslösningar, ritningar, principskisser 
(IronCad 3-d eller AutoCad), råd och anvisningar beträffande portval 
samt montage.SOS Alarm, Gårda, Göteborg. Anläggning med 22 portar. 4-delad utåtgående vikport.  5 rader 

med energiglas. Varmförzinkad. Fjärrstyrd portautomatik med låga drift och elkostnader.

Vi erbjuder, förutom nymontage, även underhållsservice för lång och frekvent användning. 

Vi öppnar dörrar



Ett urval av olika installationer från AJAB

AJAB Smide AB, 512 95 Håcksvik
Telefon: 0325-475 80 Fax: 0325-520 94 E-post: info@ajabs.se

www.ajabs.se3-delad vikport med infälld gångdörr.

4-delad inåtgående vikport med infälld 
gångdörr. Klädd med lackerad plåt. Port-
automatik med låga drift och elkostnader. 
Sidor och överparti i klädd lackerad plåt.

4-delad inåtgående vikport. Helglasad med energiglas. Varmförzinkad. Portautomatik 
med låga drift och elkostnader.

4-delad inåtgående vikport med infälld 
gångdörr. Klädd med lackerad plåt. 
2 rader energiglas.

Utåtgående 4-delad vikport. Klädd med varmförzinkad plåt. 1 rad med energiglas.

3-delad vikport varav 1 del som gångdörr.

Utåtgående 3-delad vikport. Heltäckt lack-
erad plåt. Varmförzinkad.

FÖ= Fritt övermått
120 mm för styrbeslag
160 mm för bärbeslag

Helglasad utåtgående 4-delad vikport (energiglas). 
Portautomatik med låga drift och elkostnader.

Sidoutrymme vikport

Styrbeslag, skala 1:5

Anslag mot tröskeljärn, 
skala 1:5

Släpgummilist mot golv, 
skala 1:5

Vid eventuellt mindre sidoutrymme, finns möjlighet till olika special-
lösningar. Kontakta AJAB för närmare upplysningar.

FÖ


