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Hejseporte
til industri og landbrug

Garageporte
- model Classic og Rustic

Garageporte
- mahogni
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Specialporte
- efter ønske og behov

Web: www.brporte.dk

Hejseporte
Hejseporte

til industri og landbrug

Vore porte
er CE-mærkede

Model S240 er en særdeles stærk og funktionel port, som fremstilles efter mål i alle
størrelser. Porten er opbygget i stuccoprægede sandwichpaneler i galvaniseret stål,
isoleret med polyrethanskum, grundmalet
og færdiglakeret i RAL farver efter eget valg.
Porten er udført med kraftig beslag,
som sikrer lang levetid og minimalt vedligehold.
Model A240 ledhejseport
Samme model og kvalitet som S240, men udført
med paneler i anodiseret aluminium, blot med
en lavere vægt.
Vi kan varmt anbefale model S240/A240 til såvel
industri som landbrug.

S240
BxH: 4000x4500 mm
Farve: RAL 9002
Lysbånd type
Aluglas

Tilpasning
Porten leveres med standardhejs, men kan tilpasses med forskellige typer beslag.
Høj eller tagfølgende hejs anbefales, hvor der stilles
krav om fri lofthøjde ved f.eks.maskinkørsel.
Lav hejs, hvor pladsen over porten er minimal.
Forhør os om de mange muligheder, så vi tilgodeser
netop Deres behov.
Lysbånd/vinduer
S240

S240

Model S240 kan leveres med 3 forskellige typer

BxH: 4240x3000 mm

BxH: 3800x3400 mm

Farve: RAL 7002

Farve: RAL 9006

vinduer, alt efter smag og behov.

Lysbånd type - integreret nøddør

2 rk. lysbånd type

Aluglas

Aluglas

Type F40, Type O40 eller lysbånd Type Aluglas
Døre
Døre udført i samme paneltype som porten
monteret i aluramme, isat træ- eller stålkarm.
Fremstilles efter mål, med eller uden vinduer,
og kan leveres med RUKO låsecylinder
Model S240 kan endvidere udføres med integreret
nøddør, med eller uden vinduer.

Type F40 675x365 mm

Eldrift
Type O40 725x325 mm

Vi kan her tilbyde flere typer alt efter portens

Teknisk specifikation - MODEL S240/A240

størrelse samt anvendelse.

· Sandwichpaneler i galvaniserede stål, S240.

Hertil kommer forskelligt tilbehør som f.eks.

· Sandwichpaneler i anodiseret aluminium, A240.

fjernbetjening, fotoceller kodelåse mm.

· Isoleret med 40 mm. polyurethanskum.

Alle typer er sikkerhedsgodkendte

· Grundmalet og færdiglakeret med polyesterlak (S240).
· Kraftig gummitætning i sider, top og bund.
· Lukkede vinkelkarme, kraftige skinner, og beslag i galvaniseret
eller rustfrit stål.

og CE mærkede.
S240
BxH: 4000x4000 mm

· Portruller udført i nylon med støvtætte kuglelejer.

Farve: Svenskrød RAL 3009

· Kraftig aksel og fjedre tilpasset porten, så denne altid kører optimal.

2 rk. lysbånd type

· S240/A240 leveres altid med sikkerhedsudstyr efter gældende lov.

Aluglas

Garageporte
Garageporte

- model Classic og Rustic

Teknisk specifikation
· Varmgalvaniserede og højisolerede sandwichpaneler.
· Isoleret med 40 mm freon-fri polyuretanskum.
· Tætningslister mellem sektionerne.
· Kraftig gummitætning i sider, top og bund.
· Grundlakeret med epoxy og færdiglakeret
med polyesterlak i RAL/NCS farver.
· Skinnesystem med lukket vinkelkarm,
som kan monteres direkte på murværket.
· Galvaniserede torsionsfjedre og aksel.
· Justerbare sidehængsler samt portruller med støvtætte kuglelejer.
· Lavhejsebeslag som standard.

Classic
BxH: 4000x2300 mm
Farve: RAL 9010
Alle garageporte har ”fingerklemsikring”

To modeller af kvalitetsporte fremstillet efter det
samme princip, hvor forskellen kun ligger i panelets
design. Den øvrige opbygning er ens for begge
modeller, som har fingerklemsikrede sektioner, der
beskytter mod tilskadekomst både på indvendige
og udvendige side.
Model CLASSIC er udført med dybe harmoniske
frisefyldninger præget med træstruktur.
Model RUSTIC er udført med vandrette profileringer
præget med træstruktur med 100 mm mellem
hvert spor.
Model RUSTIC GLAT er udført med glatte paneler,

Classic

Rustic Glat med træstruktur

med eller uden træstruktur.

BxH:2800x2000 mm

BxH: 2710x2185 mm

Farve: RAL 3009

Farve: RAL 7021

Et sikkert valg når det gælder garageporte
Model RUSTIC & CLASSIC lever altid op til
gældende sikkerhedskrav for garageporte og er
CE-mærkede. Begge modeller er fremstillet i en
særdeles god kvalitet, og er således blandt de
bedste på markedet. De er derfor sikret lang
og driftsikker levetid med et minimum af
vedligeholdelse.
Portene fremstilles altid efter mål uden merpris,
og kan tillige leveres med flere typer beslag, som
muliggør montage under minimale pladsforhold.
Rustic
BxH: 2766x2176 mm

Resultatet er derfor altid en flot og harmonisk
portløsning, som kan tilpasses i ethvert byggeri.

Farve: RAL 7035

Vinduer
CLASSIC og RUSTIC kan mod tillæg leveres med
vinduer i forskellig design.

Eldrift
Begge modeller kan leveres med eldrift med
Rustic

fjernbetjening. Vi kan anbefale flere CE-mærkede

BxH: 3800x2000 mm

modeller.

Farve: Svenskrød RAL 3009

Garageporte
Garageporte
- mahogni

Teknisk specifikation - FYLDNING
· 45 mm. tyk panel med frisefyldninger udvendig.
· 20 mm. polystyren isolering i fyldninger.
· Glat finerplade indvendig, nedfalset i synlig massiv ramme.
· Tætningsbånd mellem sektionerne.
· Gummitætning i bund, sider og top.
· Leveres uden greb, forberedt for automatik.

Teknisk specifikation - RUSTIC
· 50 mm. tyk panel udført som en sandwichkonstruktion.
· 20 mm. polystyren isolering.
· Glat finerplade indvendig.
· Tætningsbånd mellem sektionerne.
· Gummitætning i bund, sider og top.
· Leveres uden greb, forberedt for automatik.

Rustic bræddebeklædning
Alle garageporte har ”fingerklemsikring”

Isoleret ledhejseport udført i massiv mahogni med
vandret rustik bræddebeklædning eller frisefyldninger. Antallet af fyldninger, samt størrelsen herpå, kan
varieres efter ønske, da alle vore porte fremstilles
efter mål på vort eget værksted.
Til fremstillingen anvendes certificeret mahogni samt
frisefyldninger i god og ensartet kvalitet fra dansk
leverandør. Kan også leveres i andre træsorter.
Skinner/beslag
Kraftige skinner udført med lukket vinkelkarm, torsionsfjedre og aksel.
Kan monteres direkte på murværket uden brug af
trækarme. Justerbare hængsler samt portruller med
støvtætte kuglelejer.
Mahogni med frisefyldning

Specialporte
Specialporte
- efter ønske og behov

Træport monteret
Mahogni port og dør

med specialbeslag

Skydeport model S240

Alle specialporte skræddersyes

monteret i kvægstald

i vores eget værksted

BR. Porte har stor erfaring med fremstilling og
montering af specialporte.
Det der adskiller specialporte fra de traditionelle
porte er, at de fremstilles helt efter vore kunders
ønske og behov samt til bygninger, hvor ingen anden
optimal portløsning er mulig.
Specialporte kan fremstilles i træ, stål eller aluminium
som ledhejseporte, skydeporte, vippeporte, samt
2 fløjede døre/porte/låger. Kan i de fleste tilfælde
også leveres med eldrift og fjernbetjening.
Forhør os om mulighederne - vi leverer gerne
en totalløsning til konkurrencedygtig pris udført af
erfarne bygningshåndværkere.

Firmproﬁl
Firmaprofil

- mere end 10 års erfaring

BR. PORTE er et tømrerfirma, som startede i
1995 med speciale i porte og montering.
Vi beskæftiger faglige dygtige bygningshånd-
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værkere, så vore kunder altid er sikret en korrekt
montering af såvel porte som eldrift.

v/Bjarne Rasmussen

Vi påtager os store som små opgaver og kommer

Stubberupvej 18

over hele landet.

DK-8723 Løsning

Vi leverer også porte for selvmontage.

Tlf.: +45 75 65 19 67
Fax: +45 75 65 19 57

Vi kan tilbyde et bredt udvalg af sikkerhedsgod-

Mobil: +45 21 76 85 48

kendte kvalitetsporte til konkurrencedygtige priser,

Mail: brporte@adslhome.dk

samt tilhørende døre, som matcher portene.

Kontakt os

Mere end 10 års erfaring gør at vi godt tør sige;

Vi kommer gerne og måler op, og det er ganske

VI VED NOGET OM PORTE.

GRATIS. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Web: www.brporte.dk

