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Vikport
STARK, SNYGG OCH SÄKER!



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 DUO 
 – vikporten för dig med höga krav

Vi tillverkar vikportar för industri, lantbruk, garage och andra 
kommersiella byggnader. Portar som håller hög kvalitet & 
funktionalitet, ett konkurrenskraftigt pris och med mycket låga 
underhållskostnader. Våra vikportar är starka som en rambyggd 
och isolerar som en sandwichbyggd. Det låga U-värdet sparar 
energi och bidrar till en trevligare inomhusmiljö. 

Vi bygger våra portar helt kundanpassade med stor variation i 
såväl storlek, tekniska lösningar, fönster, dörrar, färger och val 
av öppningslösningar. Reco Duo finns nu även, som tillval, i 
inbrottsskyddsklassificerat utförande enligt SSF 1074 upp till 
klass 3.

För att bäst nå dig som kund säljs våra portar via marknadsle-
dande port- och dörrföretag över hela Skandinavien.

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



 Ofta är det verksamheten som styr portens utformning.

 Vi har stora möjligheter att specialanpassa våra portar.  Gammal arkitektur behöver inte vara ett problem.

 Exakt passform ställer höga krav på våra anställda.



Egenskaper, tekniska data och tillval
Funktion: Inåtgående eller utåtgående. Släplist, anslag.

Drift: Manuell eller maskindriven.

CE-Märkning: CE-märkt mot byggproduktdirektivet enligt gällande standard  
 EN13241-1. Motordrivna portar är även CE-märkta mot maskin- 
 direktiv, lågspänningsdirektiv och EMC-direktivet.

Lufttäthet: Klass 5 (av 5 möjliga) enligt EB12426 (heltäckt vikport).

Vattentäthet: Klass 3 (av 3 möjliga) enligt EN12425.

Vindlastkapacitet: Klass 5 (av 5 möjliga) enligt EN12444 och EN12424.

Isolering: 55 mm CFC-fri styrencellplast med distansering av stomme och  
 beklädnadsplåt erhålls bruten köldbrygga. Även isolerglas har  
 bruten köldbrygga.

Beslag & tillbehör: Alla beslag förmonterade i fabrik för att förenkla montage och  
 minimera tidsåtgång.

Kulörer: Välj mellan 14 standardkulörer, se nästa sida.  
 Kan mot tillägg även beställas i valfri RAL/NCS kulör.

Fönster: Flertal standardstorlekar av isolerglasrutor D4-12. Fönsterlister av  
 naturanodiserade profiler av aluminium med bruten köldbrygga.

Gångdörrslösningar: Infälld gångdörr i portblad. Kan erhållas upp till storlekar enligt port- 
 bladets bredd minus 140 mm på grund av portbladens styrka.  
 Samtliga gångdörrar inkluderar låskista och trycke (exkl cylinder)  
 förmonterat på fabrik. 3-delade portar, upp till 3 200 mm, kan även  
 fås med 1 portblad som gångdörr.

Uppställningsbeslag: Finns som tillval och möjliggör att vikporten kan låsas i öppet läge.  
 Frikopplas enkelt genom handmanövrering på portblad.

Gångjärn: Smörjningsfria gångjärn inkapslade i teflon-bussningar. Lyftande  
 gångjärn som standard.

Portblad: Sandwichpaneler med integrerad ramstomme. Tjocklek 57 mm.  
 Max sektionsbredd 1 250 mm. Max höjd portblad 7 000 mm.

Karmomfattning: Kan monteras i karm av stål, betong eller trä. Olika skruvsatser finns 
 tillgängligt beroende på material i karm.

Konsoler/styrskenor: Flertal alternativ beroende på utformning. Material av varmgalvani- 
 serat stål. Flertal justeringsmöjlighter.

Säkerhet: Gummilister av 2-komponent EPDM-gummi bidrar till eliminering  
 av klämrisker mellan portblad. Motordrivna portar utrustas med  
 mekaniska eller elektroniska klämskydd med kabelanslutning till  
 styrskåp.

Garanti: 2-års garanti. Vid montage av RECO Port AB eller av ackrediterad 
 montör erhålls 5-års garanti.

Säkerhetsklassad port:  Som tillval kan man få vikporten säkerhetsklassad enligt  
 SSF 1074 upp till klass 3.



Motordrift 
RECO erbjuder idag ett flertal olika motordrifter med tillhöran-
de styrenheter till vik- och takskjutportar. Styrenheter finns i 
olika utföranden och innebär möjligheter till olika automations- 
och tillträdesfunktioner relaterat till porttyp, driftintensitet och 
omgivande miljö.

Våra motorer och styrsystem bidrar även till ökad produktivitet, 
förlängd livslängd på porten samt minskade energiförluster 
genom effektivare öppnings- och stängningscykler.

Till våra paket finns flertal tillbehör och säkerhetsprodukter.

Säkerhetsklämlister på portblad
Samtliga portar med motordrift utrustade med impulsfunktion 
levereras med säkerhetsklämlister. Säkerhetslisten känner av 
hinder vid stängning och öppnar porten igen omedelbart.

Vill du veta mer om våra 
motorlösningar, kontakta 
oss för mer information. 
 TEL 0510-914 45 E-POST info@recoport.se



Kulörer & beklädnad
Våra vikportar erbjuds i 14 stan-
dardkulörer. Vi kan även leverera 
portar i valfri NCS/RAL-kulör mot 
specialbeställning.

Vår vikport kan förses med olika 
kulörer på in- och utsidan av port-
bladen samt att fönsterramar kan 
lackeras efter speciella kundöns-
kemål.

Motordrift och styrsystem
Våra vikportar kan erhållas med 
marknadens bredaste program för 
motordrifter och styrsystem med 
flertal tillbehör. Allt från avancerade 
lösningar med frekvensstyrda mo-
torer till enklare kostnadseffektiva 
applikationer.

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

Konstruktion
Vikporten är uppbyggd av sektio-
ner med invändig ramstomme av 
varmförzinkade hålprofiler i vilka 
alla beslag och gångjärn är infästa. 
Ytterbeklädnad av galvaniserad, 
lackerad stålplåt. Vid byggnader 
med speciella krav kan vi leverera 
vikportar i rostfri- eller aluminum-
plåt. Isolering av CFC-fri styren-
cellplast. Genom distansering av 
stomme och beklädnad erhålls 
bruten köldbrygga. Även fönsterur-
tag har bruten köldbrygga. Fönster 
med 2-glas förseglad ruta. Sek-
tionerna är sammanbundna med 
smörjningsfria gångjärn inkapslade 
i teflon-bussningar och konstrue-
rade så man erhåller full öppnings-
bredd från karm till karm.

Vikporten fästs in i karm med 
justerbara gångjärn och förses 
med styr- och bärskena i överkant. 
Inåtgående vikportar höjer sig 10 
mm från golv vid öppet läge vilket 
borgar för mindre slitage av t ex 
gummilister och enklare manöv-
rering. Tätningar mellan sektioner 
med 2-komponent EPDM-gummi, 
som bidrar till mjukare och lättare 
stängning. Golvtätning genom 
anslagslist eller dubbel släplist.

Stark, snygg och säker!

Funktionslösningar
Vikport RECO Duo levereras enligt 
kundanpassade storlekar och 
alternativ. Porten levereras av typ 
2-delad, 3-delad, 4-delad, 5-delad, 
6-delad eller 8-delad.

Vikortarna går att få utåtgående, in-
åtgående, utanpåliggande eller in-
fällda. Vikportar kan levereras med 
sidöppning eller öppning i mitten, 
i båda fallen kan portarna öppnas 
delvis för passage för fotgängare.

GRÅGRÅVIT

MÖRK SILVERSILVER

ANTRAZITGRAFITGRÅ

SVART

SIGNALBLÅBRUN

GRÖNBLÅ

RÖDELDRÖD

VIT

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

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



GFA
Ett mycket välbeprövat system för 
vikportar med hög trafikintensitet 
som till exempel parkeringsgarage, 
bensinstationer och industrier. 
Balksystemet bidrar till jämn och 
smidig gång och passar utmärkt  
till applikationer med lite sidoplats.

Ditec 
Enkel och innovativt drivsystem för 
vikportar. Teleskopiskt armsystem 
för bästa drift och funktion, till 
inåtgående vikportar med normal 
trafikintensitet. Kräver minimalt 
med sido- och ovanutrymme då 
drivenhet är förmonterade på port-
blad vid leverans. Denna motorlös-
ning går att använda på 2-, 3-  
& 4-delad vikport. 

FAAC 
FAAC:s driv- och styrutrustning 
är svensktillverkad och speciellt 
anpassad för att tåla vårt kärva, 
skandinaviska klimat. Samtliga de-
taljer är korrosionsbeständiga för 
att driv- och styrenhet skall fungera 
friktionsfritt. Vi har skapat ett antal 
paketlösningar av portautomatik för 
att förenkla för våra kunder. Till pa-
keten finns olika motorvarianter att 
välja på beroende på portstorlek 
och användningsfrekvens. Pake-
ten är kompletta med drivenheter, 
styrutrustning, stoppknapp samt 
tryckknappslåda.



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

Vikportar. Se gärna våra övriga produkter: takskjutportar, jalusier, dukportar och snabbrullportar.

Portbladen kan vara upp 
till 7 meter höga.

Fönster och ljusinsläpp 
i flertal olika utföranden. 
Fönster av isolerglas 
och försedda med 
snäpplist för ökad 
inbrottssäkerhet.

Motordrivna portar ut-
rustas dessutom med 
mekaniska eller elek-
troniska klämskydd.

Gummilister av tvåkom- 
ponents EPDM-gummi 
minimerar klämrisken.

Portarna kan monteras 
i karmar av stål, betong 
eller trä. Vi kan även 
leverera lämplig karm- 
omfattning.

Motordriften kan styras på 
många olika sätt – med knapp-
satser, dragsnörekontakter, 
fotoceller, radar eller magnet- 
slingor inklusive detektorer.

Mycket låga u-värden, 
paneltjocklek 57 mm
(U-värde 1,1 W/m2/k på en 
heltäckt 5,0 x 5,0 m port 
beräknat enligt EN12428).

Hör gärna av dig till  
oss för mer information 
eller för att få kontakt-
uppgifter tilll närmaste 
återförsäljare.

@
info@recopor t.se

Snabbfakta




