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GLOBALT LEDANDE  
LEVERANTÖRER AV  
RULLPORTAR 
1991 grundades NORDIC door. Visionen var klar. Vi 
skulle utveckla rullportskonceptet på behovsbaserad 
basis. 30 år senare är vi idag en ledande leverantör av 
patenterade lösningar på den internationella markna-
den som drivs av övertygelsen om att en idé aldrig blir 
färdigutvecklad. Med rätt inställning och kunskap kan 
den alltid förändras eller förbättras.

SVENSKTILLVERKADE PORTAR I 40 LÄNDER
Genom vår verkstad i Halmstad, lokala samarbeten 
med tillverkare av komponenter, en slimmad organisa-
tion med gedigen portkunskap och korta beslutsvägar 
finns NORDIC doors rullportar numera i 40 länder.

Vår egentillverkning säkrar reservdelsförsörjning, 
kvalitetssäkrar portarnas funktionalitet och bygger i 
slutändan den goda kundkontakten som NORDIC doors 
blivit så förknippad med, oavsett var i världen portarna 
ska levereras.

HÅLLBARA, SNABBA OCH DRIFTSÄKRA PORTAR FÖR 
EN HÅLLBAR MILJÖ
Våra rullportar är hållbara, snabba och driftsäkra – allt 
för större energibesparing och en hållbarare miljö. Kon-
ceptet bygger på en motreaktion av slit och släng-sam-
hället. En motreaktion som inneburit att många av de 
portar vi levererade för nästa trettio år sedan fortfa-
rande sitter där vi lämnade dem. 

Mycket mer om detta hittar ni i denna broschyr. Trevlig 
läsning, och tveka inte att kontakta oss om ni har några 
vidare frågor. Våra portar står alltid öppna!

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i 

sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller 
surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZee-
ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande
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SVENSK KVALITET I ALLA LED
NORDIC door tillverkar snabbrullportar och maskin-
skyddsportar. Vi är även återförsäljare av metallrull-
portar, takskjutportar och snabbgående isolerade 
spiralrullportar som tillverkas av leverantörer i 
Tyskland, till exempel Teckentrup och Efaflex. Den 
enskilt största anledningen till vår branschledande 
position som leverantör och samarbetspartner sta-
vas kvalitet. Kvalitet i alla led.

Genom mekanisk tillverkning av färre men avance-
rade delar av porten ökar vi tåligheten mot slitage, 
vilket ger portarna en längre livslängd. Eftersom 
portarna är tillverkade i Sverige har vi alla kom-
ponenter som behövs på lager. Något som bidrar 
till snabba leveranser av reservdelar och säkrare 
kvalitetskontroller.



www.lesjoforsab.com

SLUSSAUTOMATION
Vår slussautomation är konstruerad för att styra två 
portar, särskilt snabbverkande rullportar, där automa-
tiken förhindrar att båda portarna är öppna samtidigt. 
Med endast en port öppen åt gången förhindras drag 
och minimeras energiförluster.

ELSTYRNINGAR
Vi tillverkar alla elstyrningar på egen hand, för att kunna anpassa oss efter och säkerställa era behov och 
krav. Egentillverkningen av elstyrningen till era rullportar innebär att vi även provkör, kontrollerar och kvali-
tetssäkrar dem innan leverans. 

Genom expertiskunskap kan vi modifiera våra standard- 
utföranden för att skräddarsy de funktioner som kunden  
har särskilda önskemål om.
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PORTAR MED LÅNG 
LIVSLÄNGD
NORDIC doors medarbetare är specialister på portar. 
Oavsett om det rör sig om tillverkning, produktion eller 
utveckling kan ni alltid vara säkra på att när ni talar med 
oss från NORDIC doors talar ni med en expert. Det är 
också därför många av våra kundrelationer går tillbaka 
så mycket som 30 år i tiden.

Som experter på portar kan vi hjälpa till hela vägen från 
rådgivning vid portval till montage, service och repara-
tion av portar.

Den största kvalitetsstämpeln för vår expertis och 
långtgående relationer är att många av de portar vi 
levererade för just 30 år sedan fortfarande sitter kvar 
hos våra kunder. Denna livslängd är något vi, utöver 
kvalitetskontroller innan leverans, säkrar genom vår 
serviceorganisation.



SERVICE OCH 
SUPPORT
Vår serviceorganisation är rikstäck-
ande och utbildad i ”Säker port”. Med 
lokala NORDIC-montörer erbjuder vi 
en trygghet i att snabbt kunna vara på 
plats. Den regelbundna tillsynen, ser-
vicen och expertisen säkrar inte bara 
den långa livslängden på era portar. 
Vi garanterar också ett minimum av 
driftstörningar och reparationer.
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NORDIC 344-PORTAR
NORDIC 344-safe och NORDIC 344-inox är effektiva och 
platsbesparande snabbrullportar med brett använd-
ningsområde avseende lokal. De kan även levereras med 
tryck på portblad för att bidra till ökad varumärkeskän-
nedom av er verksamhet.

Våra NORDIC 344-safeportar, med patenterade funktio-
ner, är ett populärt alternativ oavsett om de ska installe-
ras i butiker eller kylrum.

NORDIC 344-inoxportarna är särskilt anpassade för hy-
gieniskt krävande lokaler, konstruerade med få slitdelar 
och lätta att rengöra.



Sensorer som uppfyller alla gällande säkerhetsstandarder för säker styrning av automatiska portar och dörrar

CARLO GAVAZZI AB  054-851125 -  info@carlogavazzi.se  -  www.carlogavazzi.se

• Mekaniska gränslägesbrytare
• Slingdetektorer

• Fotoceller
• Trådlös säkerhetsklassad signalöverföring

MASKINSKYDDSPORTAR
Våra egentillverkade maskinskyddsportar, med patenterade funktioner, skyddar operatören medan maski-
nen arbetar och avskärmar arbetsplatsen så att den skyddas från svetsstänk, buller och damm. Portarna 
ökar kort sagt säkerheten, vilket även bidrar till effektivare produktion på arbetsplatsen.
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stolt utvecklare av

hemsida & logotyp
NORDIC door

REKLAM DIGITALBYRÅ

LARSFRIDSVÄGEN 26 | 302 50 HALMSTAD  |  TEL. 035-18 54 50  

VÄLISOLERADE 
TAKSKJUTPORTAR
SW takskjutportar, från den tyska tillverkaren 
Teckentrup, är välisolerade och mycket driftsäk-
ra takskjutportrar uppbyggda med 40 mm tjocka 
dubbla väggar. Fönstersektioner går att välja efter 
behov. Portarna gör sig särskilt väl för uppvärmda 
lokaler.

NORDIC 500- OCH 1000-PORTAR
Våra NORDIC 500- och 1000-snabbrullportar är balanserade med kraftiga portblad för hög användning 
inomhus och i fasadöppningar, avsedda för större öppningar och tåliga mot höga tryckskillnader som 
vindtryck eller undertryck.



Layoutelement 

xxxPortar för industri
Isolerade rullportar

Takskjutportar 

www.teckentrup.se

EFAFLEX  
– AVANCERADE  
SPIRALRULL- 
PORTAR
Våra spiralrullportar från tyska Efaflex 
användas som alternativ till snabbrull- 
portar när en isolerad port behövs. Efa-
flex är snabba, avancerade och exklusiva, 
samtidigt som de också erbjuder isole-
ring. Därför erbjuder portarna också en 
mängd utförande för olika applikationer. 
Med sitt estetiskt tilltalande yttre är por-
tarna dessutom mycket populära bland 
arkitekter.
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KONTAKTA OSS
 KNÄREDSGATAN 21

 302 50 HALMSTAD

 035-10 00 30

 INFO@NORDICDOOR.SE

 WWW.NORDICDOOR.SE 


