
STÅLVIKPORTAR



1. 6,0x6,0 m inåtgående vikport  
med varmförzinkad plåtbekläd-
nad, maskindriven, manövrering 
via radio.

2. 7,0x4,5 m, 6-delad inåtgående 
vikport.

EAB - stålvikport

EAB:s handmanövrerade och maskin-
drivna vikportar av varmförzinkat stål, 
håller mycket hög klass tack vare ett 
kvalitetstänkande och en yrkeskun-
skap som genomsyrar hela kedjan, 
från ritning till leverans och montage. 

EAB:s portar har genomgående hög 
finish men en mycket robust kon-
struktion med få rörliga delar och 
rejäla beslag vilket bäddar för en lång 
livslängd med minimalt underhåll. 
Porten håller sig intakt, trots tuffa 
väderförhållanden. Välj mellan 2-, 3-, 
4- eller 6-delad port, inåt- eller utåt-
gående. Med eller utan maskindrift. 

Anpassade för egenmontage
Alla EAB:s portar är anpassade för 
egenmontage  tack vare en enkel 
och genomtänkt konstruktion med 

utförliga och tydliga montageanvis-
ningar. Men naturligtvis har vi egen, 
välutbildad personal som gärna 
hjälper till. Det tekniska kunnandet 
är stort och täcker allt från att ta hål i 
väggen till komplett portleverans.

En port precis som du vill ha den
Egen tillverkning och mycket duktiga 
konstruktörer gör att vi även erbjuder 
en stor valfrihet vad gäller portarnas 
utförande. Att fritt kunna välja glas-
höjd, antal glasrader, sektionsindelning 
och kulör är en självklarhet hos EAB.
 
Ljus och värme
Stort ljusinsläpp blir allt viktigare för 
en attraktiv arbetsmiljö, med EABs 
portar behöver du inte välja bort 
funktion och ekonomi för att erhålla 
detta. Styrkan i stålet och vår 

konstruktion möjliggör de flesta 
önskemål. Vill du bli mer inspirerad 
se EAB Designline.

EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB. 
Vår noggrannhet och vårt kvalitets-
tänkande finns med i allt från material-
val till tillverkning, leverans och 
montage. Hållbarheten inkluderar även 
de relationer vi har till våra kunder, 
leverantörer och medarbetare.
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EAB - stålvikport



EAB - stålvikport

Utåtgående 3-delade med gångdörrsektion. 4-delad utåtgående med matchande gångdörr

Invändig låsning av de två viksektionerna 
med spanjolett och den tredje sektionen 

utförd som gångdörr. 

Invändig låsning av alla sektionerna med 
spanjoletter. Kan förses med infälld gångdörr. 



 

EAB - stålvikport

Maskindrivna Termoportar vid Bodens Garnison.

Utåtgående vikport med gångdörr 4800x6600Eldriven inåtgående vikport med manövrering
via dragsnöre.
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OBS! 
Körbar dräneringsränna förordas

Fakta

Utförande
EAB:s Stålvikportar är rambyggda, tål 
tuffa tag och håller att rikta. De tillver-
kas som 2-, 3-, 4- eller 6-delade, hand-
manövrerade eller maskindrivna.

Portblad
Stomme av varmförzinkade fyrkantrör. 
Beklädd med varmförzinkad eller lack-
erad EAB-profilplåt.

Isolering
Mellanliggande isolering av 40 alt. 60 mm 
mineralull, densitet 80 kg/m3.

Beslag
•  Smörjningsfria och svetsade gångjärn.
•  Kullagrade styr- eller bärbeslag som 

löper i C-profiler.
•  Styrklack på golvet i portmitt.
•  Låsning invändigt med spanjoletter. 
 DEJO 55100. Spanjoletterna är för-

sedda med öglor för hänglås.
•  Portarna kan med fördel förses med 

gångdörr och standardlås Assa 310-50 
 (klass 2) exkl. cylinder samt trycke 

640 N.

Glasning
Portarna levereras med isolerruta 
D4-12 monterad i kraftiga lister av na-
tureloxerad aluminium.

Tätningar
Alla tätningslister är skruvade till 
portramen mellan portsektioner, mot 
karm och golv.

Ytbehandling
Alt. 1: Varmförzinkad portbladsstomme 
och plåtbeklädnad.
Alt. 2: Varmförzinkad portbladsstomme 
med beklädnad av lackerad plåt enligt 
separat kulörprogram.
Alt. 3: Målningsbehandling på varmför-
zinkad portbladsstomme och plåtbekläd-
nad enligt separat målningsprogram.

Karm
EAB tillverkar och lagerför karmar av  
U- och L-profiler samt fyrkantrör. 

EAB:s portar är CE-märkta mot bygg-
produktdirektivet och maskinsäkerhets-
direktivet. Uppfyller kraven i portstan-
darden SS-EN 13241-1.

I EAB Portar ingår: Vikportar, Slagportar/-dörrar, Skjutportar, Slaggrindar,  

Designline, Termoportar, Entrépartier, Termofönster och Branddörrar.
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