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Proffs på portar sedan 1982 
RECO Port AB är beläget i Västergötland. Här tillver-
kar vi vikportar, takskjutportar och gångdörrar med 
snabba leveranser till återförsäljare och kunder över 
hela Skandinavien. Vi levererar även snabbrullportar 
och jalusier och är väldigt flexibla vid speciallösningar.

Genom företagets ägarbakgrund finns över 40 års  
erfarenhet av porttillverkning samlad – kunskaper 
som ingår i varje port vi bygger och ger dem låga  
totalkostnader med lång livslängd och pålitlig funk-
tion även i de tuffaste miljöer. Diskutera gärna valet 
av servicelösning med oss då vi vet att skillnader i 
miljö och driftintensitet har olika stor påverkan.

Vi levererar till marknadsledande portspecialister 
som säkerställer dygnet-runt bemannad service av 
utbildade montörer och servicetekniker. 



RECO DOOR 
 – takskjutportar för proffs

En takskjutport är en bra lösning där det är ont om utrymme 
i eller kring portöppningen. Den passar in överallt och kan 
byggas i många storlekar och med både fönster och infälld 
gångdörr.  

När arkitekturen ställer speciella krav kan vi tack vare vår till-
verkning i egen regi skräddarsy portar helt efter dina önskemål. 
Vi utvecklar kontinuerligt våra portar och lägger stort fokus på 
design, funktion och kvalitet inom ramen för minimal miljöpåver-
kan och optimal totalkostnad. 

Våra takskjutportar är självklart CE-märkta och uppfyller säker-
hetsnormerna enligt EN 13241-1. För att din portlösning ska bli 
optimal rekommenderar vi att du kopplar in oss tidigt i byggpro-
cessen. Då kan vi ge de allra bästa råden och hitta en kost-
nadseffektiv totallösning för utseende, funktion och montering. 

URBAN FORS 
Produktionschef

”Egen produktion 
gör oss väldigt  
flexibla”

Vi uppfyller säkerhetsnormerna enligt:

EN 13241-1



  Våra portar installeras av ackrediterade montörer för att alla garantier ska gälla – och för att du ska få en optimal helhetslösning.

Vi skräddarsyr och monterar din personliga lösning

Handmanövrering Tryckknapp Dragkontakt Fjärrkontroll Magnetslinga Fotoceller Radar



 Ska din portlösning smälta in eller sticka ut – färgvalet kan vara avgörande.  Med fönster får insidan in naturligt ljus och dess form ger utsidan karaktär.

 Med egen produktion kan vi snabbt prova nya idéer.
 Vi skapar kundanpassade portlösningar med stor omsorg om detaljerna.
 Rätt val av komponenter garanterar en lång och säker drift.

”För oss är  
varje port unik”
HENRI HUPE – VD



Egenskaper, tekniska data och tillval

Funktion: Normallyft, låglyft, höglyft eller vertikallyft.

Drift: Manuell eller maskindriven.

CE-märkning: CE-märkt mot byggproduktdirektivet enligt gällande standard  
 EN13241-1. Motordrivna industriportar är även CE-märkta mot  
 maskindirektiv, lågspänningsdirektiv och EMC-direktivet.

Isolering: 40 mm tjocka liggande sektioner med bruten köldbrygga.

Beslag & tillbehör: Beslag i elförzinkat utförande som standard, rostfria beslag  
 finns som tillägg.

Fjädrar: Blästrade och pulverlackerade för ökad livslängd.

Kulörer: Välj mellan 7 standardkulörer, se nästa sida.  
 Kan mot tillägg även beställas i valfri RAL/NCS kulör.

Fönster: Fönster i ett flertal olika utföranden.

Gångdörrslösningar: Gångdörr med hög eller låg tröskelkant inklusive kanalisation är  
 möjlig. Maximal bredd med infälld dörr, 5 000 mm.

Portblad: 610 mm alt 500 mm höga och 40 mm tjocka skumisolerade (PUR)  
 i sandwichkonstruktion. Panelkanter i galvaniserad stålplåt.  
 Maximal bredd med hela portblad 8 000 mm.

Karmomfattning: Kan monteras i karm av stål, betong eller trä. Olika skruvsatser  
 finns tillgängliga beroende på karmmaterial. Vid behov kan vi  
 även leverera lämplig karmomfattning.

Konsoler/styrskenor: Ett flertal alternativ beroende på utformning. Material: varm- 
 galvaniserat stål. Många justeringsmöjligheter.

Säkerhet: Gummilister av EDPM-gummi minimerar klämrisk mellan portblad.  
 Motordrivna industriportar utrustas med mekaniska eller  
 elektroniska klämskydd med kabelanslutning till styrskåp.

Garanti: 2-års produktgaranti.

 Porten är testad enligt EB12426, EN12425, EN12444  
 och EN12424.



7 standardkulörerMotordrift och styrsystem
Våra takskjutportar levereras med 
marknadsledande motorer och 
styrsystem – produkter anpassa-
de för nordiskt klimat med bästa 
möjliga funktion och säkerhet. Alla 
motorer och styrsystem är testa-
de och godkända enligt gällande 
regler och standarder.

Samtliga motorlösningar kan styras 
av flertal olika manöverenheter:
– Knappsats
– Dragsnörekontakt
– Fjärrkontroll
– Magnetslinga inkl detektor
– Fotocell
– Radar

Konstruktion
Portbladen är uppbyggda i 610 
mm alt 500 mm höga sektioner 
av varmförzinkad, lackerad stålplåt. 
Varje sektion är speciallimmad för 
absolut täthet med bruten köld-
brygga mellan ytbeklädnaderna 
och isolerade med CFC-fritt polyu-
retanskum. I över- och underkanter 
samt mellan sektionerna monteras 
effektiva tätningar för vind och vat-
tentäthet. Våra fönster är av dubbel 
akrylplast och försedda med 
snäpplist för ökad inbrottssäkerhet. 

Portens beslagssystem anpassas 
utifrån takform och utrymme och 
balanseras med torsionsfjädrar för 
optimal drift.  

Stark, snygg och säker!

”En bruten köldbrygga och effektiva tätningar 
gör stor skillnad – både för inomhusklimatet 
och energiförbrukningen”
TOMAS BENGTSSON – Konstruktör
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SILVER

* Kulörerna är avsedda 
som referens och kan 
avvika från verkligheten. 
Kontakta oss för fysiska 
prover.

GRÅVIT

MÖRK SILVERANTRAZIT

VITSVART

ELDRÖD

Vi kan mot special- 
beställning även 
leverera portar i valfri 
NCS/RAL-kulör.



RECO PORT AB
Sockerbruksgatan 9, 531 40 Lidköping

TEL 0510-914 45 FAX 0510-917 10
WEB www.recoport.se E-POST info@recoport.se

Hör gärna av dig  
till oss för mer infor-
mation eller för att  
få kontaktuppgifter 
tilll närmaste åter- 
försäljare.

Takskjutportar. Se gärna våra övriga produkter: vikportar, jalusier, dukportar och snabbrullportar.

Max bredd på takskjutport 
är 8 m breda (5 m med 
infälld gångdörr.

Önskas fönster och 
ljusinsläpp så finns de i 
ett flertal olika utföran-
den. Fönster av dubbel 
akrylplast och försedda 
med snäpplist för ökad 
inbrottssäkerhet.

Motordrivna portar 
utrustas dessutom med 
mekaniska eller elektro-
niska klämskydd.

Skummade sektioner  
med bruten köldbrygga, 
isolerade med CFC-fritt 
polyuretanskum. 

Gummilister av EDPM- 
gummi minimerar  
klämrisken.

Portarna kan monteras i kar-
mar av stål, betong eller trä. 
Vi kan även leverera lämplig 
karmomfattning om så önskas.

Motordrift kan styras på 
många olika sätt – med  
tryckknapp, dragsnöre, 
fjärrkontroll, fotocell, 
magnetslingor inklusive 
detektorer eller radar.

@
info@recopor t.se
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