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GARAGEPORTE

GARAGEPORTE
Din garageport bruges hver dag - derfor skal den være slid-
stærk og vejrbestandig - de egenskaber har vores porte.

Alle vore garageporte fremstilles efter mål, hvilket gør vi kan 
opfylde dine ønsker optimalt. Vi kommer ud til dig og måler 
op og får en snak om løsningsforslag. 

Vi har et bredt udvalg af tilbehør som motor, kodetastatur  
og proxlæsere med mere. Der er mulighed for at få din  
garageport i den farve du ønsker. Har du ønske om vinduer i 
din garageport, er der også mulighed for dette.

Kort sagt, så er der rig mulighed for at få din garageport 
fremstillet, så den passer til dine ønsker og behov.  

Vores porte er produceret i overensstemmelser med de  
europæiske CE og TÜV standarder, dermed er du garanteret,  
at din garageport imødekommer alle krav med hensyn til 
sikkerhed, mekanisk styrke, isolering og miljø.

Vippeport beklædt med træ. Kan også beklædes med f.eks. 
corten, alu, kobber, tombak mm.
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INDUSTRIPORTE

INDUSTRIPORTE
Ledhejseporte er speciel velegnet til bygninger, hvor der  
ønskes et stort lysindfald samtidig med optimal stabilitet. 

Sektionerne kan naturligvis leveres i variable højder, hvilket 
giver stor frihed til at få ledhejseportens design tilpasset 
bygningens linier.

Ledhejseporte bruges i forskellige brancher.
Ledhejseporte produceres og monteres naturligvis i overens-
stemmelse med europæiske anbefalinger og opfylder alle 
regler og normer.

Er der ved montage af ledhejseporten behov for tilpassende 
smedearbejde, så udfører vi naturligvis også denne del.

Vi kan udføre alt smedearbejde i forbindelse med din nye 
port, hvilket betyder du slipper for at indhente flere tilbud og 
holde styr på flere håndværkere.
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BRANDPORTE

BRANDPORTE
Sydvestjysk Portindustri A/S har designet og udviklet egen 
brandport, som har BS 120 godkendelsen fra DBI- Dansk 
Brandteknisk Institut. Brandporten laves så den er skrædder-
syet, med rådgivning fra erfarende fagfolk, til den enkelte 
kundes behov og krav. Brandporten fremstilles udfra gælden-
de lovgivning om brandsikring.

Sydvestjysk Portindustri A/S fremstiller 1 og 2-fløjede brand-
skydeporte som er certificeret. De kan også udføres som 
vertical porte.

Vi har godkendelse til brandport BS 60 inkl branddør.
Brandporte samt branddøre kan leveres med diverse ekstra 
tilbehør, som ABDL anlæg og automatik.

Det er af afgørende betydning for de brandtekniske krav, at 
en brandport bliver korrekt monteret og efterfølgende korrekt 
vedligeholdt. Sydvestjysk Portindustri A/S har erfaring og 
ekspertise i montering og service af brandporte.

Ståldøre leveres i kvalitets materiale, som giver robusthed 
og god holdbarhed. Ståldørene kan levers som 1 og 2 fløjet. 
Som erhvervsdrivende kan du finde ståldøre og løsningsfor-
slag, som passer til lige netop dit behov.

Sydvestjysk Portindustri A/S kan levere lige netop den løsning 
du har brug for inden for brandport, branddøre og ståldøre.
Har du brug for en brandport, skydeport, branddør/ståldør 
med en speciel udformning eller strørrelse, så kontakt os for 
et uforpligtende tilbud.



www.svjportindustri.dk www.svjportindustri.dk

MEGAPORTE OG HURTIGPORTE

MEGAPORTE OG HURTIGPORTE
Vores hurtigporte kan bruges til alle brancher og leveres 
naturligvis med sikkerheden i højsædet.

Megaporte bruges i hangarer og offshore hvor der kræves 
store portåbninger 

Hurtigporte kan monteres hvor der bl.a. er krav om høj 
hygiejnisk standard, krav om støjreduktion mm. Dette giver 
direkte mulighed for forbedring af effektivitet og produktivitet 
i forlængelse af den høje driftssikkerhed.

Vores hurtigporte fremstilles, så de er tilpasset individuelle 
krav og behov og lever op til lovmæssigekrav.

Alt montering af hurtigporte sker indenfor gældende  
lovgivning og normer.
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HÆNGSLEDE DØRE OG GLAS PARTIER

HÆNGSLEDE DØRE OG GLAS PARTIER
Hos Sydvestjysk Portindustri A/S kan du vælge mellem en 
lang række branddøre både 1 og 2 fløjet. 

Vælg størrelse, farvevalg og tilbehør, så din branddør passer 
til bygningen og dine behov. 

VI kan desuden levere specialløsninger, hvis du har helt sær-
lige ønsker.

Styrke og robusthed behøver ikke gå ud over design og 
æstetik. Vores ståldøre opfylder både branchens strenge krav 
til brand, lyd og hårdførhed, samtidig med at døren leveres i 
et elegant design.

Holdbarhed og styrke kombineret med brand og lydkrav får 
stadig en mere fremtrædende rolle, når der skal vælges døre 
til professionelt brug. Vores ståldøre opfylder en lang række 
brand-, lyd- og funktionskrav og samtidig tager sig godt ud. 

Vi tilbyder et højkvalitets produkt efter gældende standarder, 
hvor der ikke er gået på kompromis med kvalitet. Vi tilbyder 
blandt andet rustfrit bundstykke, lakering og galvaniseret stål 
som standard. 

Uklassificerede og klassificerede løsninger iht. europæisk 
standard

Det klassificerede sortiment omfatter bl.a. EI30 og EI60
Karme leveres som standard med isolering, samt montage-
bøsninger for hurtig montering og justering

SVJ leverer klassificerede og u-klassificerede rammedøre med 
tilhørende glaspartier.



www.svjportindustri.dk www.svjportindustri.dk

WHEEL-LOK

WHEEL-LOK
Wheel Lok GWL-2300 er beregnet til at skabe en sikker 
arbejdsplads for arbejdere på området forbeholdt lastning og 
losning af lastbiler/trailere.

Wheel Lok GWL-2300  er en fastholdelsesanordning, der, når 
den betjenes korrekt, bevarer en sikker forbindelse mellem 
lastbilen og rampen.

Signallys, advarselshorn og afmærkninger giver instruktioner 
til lastbilchaufføren og til truckføreren at betingelserne for 
sikker af- og pålæsning er opfyldt.

Det udvendige røde lys gør lastbilchaufføren opmærksom på 
at køretøjet er fastholdt, hvis chaufføren ved et uheld, skulle 
forsøge at køre lastbilen/traileren væk. Det grønne lys indven-
dig gør brugeren opmærksom på at Whell-Loken er låst og 
sikret.

Dette forhindrer fremadrettede bevægelser af lastbilen/traile-
ren, der kan skabe et usikkert tomrum mellem læsserampens 
forkant og bagenden af lastvognen/traileren, når en  
gaffeltruck bevæger sig fra læsserampen til traileren.

 



Kontakt os gerne for yderligere oplysninger

Toftevej 4 · 6683 Føvling · Tlf. 75 39 87 27 · E-mail: kent@svjportindustri.dk
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RAMPER OG SLUSER

RAMPER OG SLUSER
Vi tilpasser vore læsseramper og sluseløsninger til den  
enkelte opgave, og sikrer dermed at den imødekommer  
ethvert behov for en stabil, godkendt og driftsikker løsning.

For at imødekomme eventuelle niveauforskelle mellem 
bygning og lastbil vil læsserampen naturligvis blive monte-
ret med justeringsmuligheder. I forbindelse med montage 
af ramper og sluser, kan der være behov for støbning eller 
smedearbejde, denne opgave varetager vi gerne.

Vores læsseramper og sluser opfylder alle gældende produkt - 
og sikkerhedsstandarder.

Hos Sydvestjysk Portindustri A/S får både private og erhvervskunder skræddersyede porte, ramper og sluser, brandporte og 
skydeporte som er tilpasset individuelle behov. Der er vigtigt for os, at den rigtige løsning findes til den enkelte kunde. 

Hos os er ingen opgave for lille eller for stor.

Sydvestjysk Portinudstri A/S leverer og installerer med fokus på høj kvalitet og personlig betjening.

Sydvestjysk Portindustri A/S dækker lokalt og nationalt.  
Fra Gedser til Skagen - Esbjerg til København


