
SLAGPORTAR OCH 
FÖRRÅDSDÖRRAR



FÄRG:
Porten levereras grundoljad eller i lackad vit  
(NCS 0502-Y) eller lackad i valfri NCS-färg. 

MÅTT:
Bredd: 2400mm, 2500mm eller 2600mm
Höjd: 2000mm, 2100mm eller 2200mm
 
LÅS:
Slagporten levereras med ASSA 565  
(exkl låscylinder och handtag) och spanjolett  
i den passiva dörrdelen.

ISOLERING:
Isolerad 21°C – 50mm cellplast
Oisolerad 10°C

TILLVAL:
• Sparkplåt i aluzink eller valfri kulör
• Låscylinder och cylinderring
• Handtag
• Uppställningsbeslag
• Ventilation
• Släplist eller anslagsjärn för montering  
   i befintligt golv

SOM TILLVAL ERBJUDER VI: 
• Låscylinder och cylinderring
• Handtag
• Sparkplåt i aluzink eller valfri kulör
• Ventilation

BROBYDÖRRENS FÖRRÅDSDÖRRAR FINNS  
I STANDARDSTORLEKARNA: 
900/1000mm bredd x 2000/2100mm höjd.  
Vid förfrågan kan vi anpassa måttet på rillorna  
till Novoferms takskjutportar.

Slagporten är en klassisk port som passar till de flesta garage. Slagporten har två dörrar 
som öppnas utåt på gångjärn. Den ena dörren kan låsas med spanjolett och då fungerar 
den andra som gångdörr. Kraven på inbyggnadshöjd och bredd är minimal  
vid montering av en slagport.

Vi erbjuder svensktillverkade slagportar av hög kvalitet i en modern och enkel design. 
Brobydörrens slagportar har en gedigen konstruktion av massivt trä och spårad plywood.  
Portbladet kan fås med  liggande eller stående spår, i grundoljad, vit eller i valfri NCS-
kulör. Portarna finns både i isolerat och oisolerat utförande.

SLAGPORTAR

MODELLER:

Liggande spår – smal, mellan, bred spårning

Stående spår –  smal, mellan, bred spårning

ATT TÄNKA PÅ

• Mät dagöppningens (portöppningens) bredd och höjd för att veta vilken storlek som  
 passar. Vid tillverkning minskar vi öppningsmåtten med 15mm. 

• Grundoljat trä måste behandlas för att undvika svällskador.

• Portblad och förrådsdörrar med liggande spår kan vara känsliga för väta och rekommenderas  
 därför i första hand till garage/förråd med takutsprång.  
• Slagporten är ej lämpad för motordrift.

FÖRRÅDSDÖRRAR
Våra förrådsdörrar finns i samma modeller som våra slagportar så att du enkelt kan 
skapa ett enhetligt utseende på ditt garage. Förrådsdörren levereras grundoljad eller i 
lackad vit (NCS 0502-Y) eller lackad i valfri NCS-färg, med tröskel, tre gångjärn och 
med ASSA 565 låskista. Konstruktionen är den samma som på Brobydörrens slagportar. 

KONSTRUKTION:
Brobydörrens slagportar har en ramkonstruktion av 
massiv furu med en front av spårad björkplywood. 
Portramen stabiliseras av 0,7 mm tjocka aluminium- 
plåtar och kan därför inte slå sig (gäller isolerad 

port). Portdörrarna har fyra gångjärn (oisolerad 
tre gångjärn). Slagporten levereras utan tröskel 
för montering mot befintligt anslag. Tätningslister, 
spanjolett och sparkplåt i svart eller brunt ingår.

VÅR GARANTI Vi lämnar 10 års garanti på formstabilitet och 2 års garanti 
på lackeringen (gäller ej svart lack). 



Vi kan garageportar 
JW i Broby är det lilla personliga företaget med det stora utbudet och kunnandet. Vi 
erbjuder Novoferm garageportar och portöppnar samt Brobydörren slagportar och 
förrådsdörrar. All tillverkning sker i moderna fabriker i Tyskland och Sverige. Huvud-
kontoret finns i Helsingborg och vårt lager i Broby levererar snabbt över hela landet. 

NOVOFERM TAKSKJUTPORT ISO 20, ISO 45 
Novoferms mest populära portar. Välj mellan  
flera olika fronter och färger. Som tillval erbjuder  
vi bl a portöppnare. 

BROBYDÖRREN SLAGPORT
En klassisk garageport i snygg design.  
Välj mellan olika modeller och färger.
 
NOVOFERM K VIPPORT
En prisvärd oisolerad vipport som passar  
utmärkt till radgarage.
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ÅT E R F Ö R S Ä L J A R E :

ÄNNU MER 
VALFRIHET

Vill du anpassa din port efter husets design eller kanske utgå från din  
egen smak när du klär portbladet? Har du behov av en specialstorlek?  
Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan.


