DIN LOKALE
PORTLEVERANDØR

Agderport ble etablert i 2000, vi har
lang erfaring innen automatiserte Industriporter og løsninger for offshore
og shipping industrien. Dette gjør
oss til en foretrukket leverandør i de
fleste markedssegmenter. I Agderport
er vi opptatt av å levere norske og
skandinavisk produserte produkter.

VI LEVERER

Som en etablert
storleverandør i
Agder-regionen i flere år,
er vi kjent for å være
fleksible, robuste og
pålitelige.

standard og skreddersydde løsninger innen alle segmenter, og lagerfører det
meste av reserve og slitedeler som kreves til vårt produkttilbud. Dette gjør at vi
kan yte best mulig service og gir kunden trygghet ved valg av Agderport som
leverandør.
Med en 24- timers tilgjengelighet av teknisk hjelp sikter vi mot at du skal få en
pålitelighet og tilfredsstillelse ved valg av våre produkter og ved service.

SERVICE ER VÅRT

varemerke

– VI SATSER PÅ GOD
GAMMELDAGS SERVICE, sier
daglig leder, Thor Jørgensen,
som har iverksatt en rekke tiltak
og digitalisert hele bedriften for å
kunne yte lynrask og presis service.

– portene er vår

LIDENSKAP

Våre dyktige
medarbeidere er høyt
engasjerte installasjonsog serviceteknikere med
en rekke kvalifikasjoner,
sertifiseringer og
kompetanse innen
leveranse av porter til
ulike industrier.

INDUSTRIPORT

MARKEDETS
MEST MILJØVENNLIGE
PORT

Vi har levert Lindab Industriporter siden 2003. Den er markedets mest miljøvennlige port og produseres i Danmark. Lindab tilbyr et komplett og allsidig program
av porter til blant annen industri, landbruk, verksted, vaskehall, sportshall,
off- shore osv.
Industriportene finnes også i et vaskehall-konsept, beregnet for våte og tøffe
miljøer.
EPD- sertifisert
Lindab er EPD-sertefisert (Environmental Product Declaration). Det gir byggmestere og entreprenører trygghet i bærekraftige konstruksjoner som sikrer
minimal miljøbelastning.
Miljø og bærekraft i fokus
Avgir 50% mindre CO2 under produksjon i forhold til porter av
polyuretanskum. Inneholder 98% gjenbrukbare komponenter og har
EPD-miljøerklæring.
LINDAB PORTEN er din garanti for sikker, langtidsholdbar, bærekraftig og miljøvennlig løsning.

Industriportene skreddersys for å tilfredsstille
ethvert behov, og finnes i
et bredt utvalg av
elementer, farger og
ekstra tilbehør.

HURTIGPORT
Hurtigportene vi leverer kommer fra Novoferm og produseres i Tyskland. Portene er
beregnet for innvendig og utvendig bruk. Novoferm har et omfattende utvalg av løsninger mot trekk, de er driftsikre og brukes i de fleste markedssegmenter som:
•
•
•
•
•
•
•

Lett og tung industri
Næringsmiddel industrien
Bil industrien
Vaskehaller
Logistikk
Farmasi og kjemi
Detaljhandel

Novospeed Food porten er spesielt designet for næringsmiddelindustrien.
Novospeed Strong E er porten vi leverer til butikker og lager. Frekvensstyrt, kjapp
og driftsikker.
Novospeed Polara porten er designet for fryserom, med varmeelement i skinneføringer, styreskap og fotoceller og det at porten åpner automatisk hvert 15. minutt.
Novospeed Heavy Outdoor er beregnet for utvendig bruk eller korridorer med
mye trafikk.

Vi tilbyr skreddersydde
løsninger. Hurtigportene
leveres i opptil
6 meters bredde. Kort
leveringstid på hurtigporter til butikk og lager.

GRINDPORT
Skyveport for industri, anleggsområder og byggeplasser
En norskprodusert industriell skyveport med robust selvbærende konstruksjon i
helsveiset aluminium, og med sprossefylling. Godkjent for ISPS- områder.
Porten kan integreres med andre sikkerhetssystemer, f.eks. brannsystem. Portens
bredde kan tilpasses etter deres behov.
Gangport for områdesikring
Gangportene kan leveres i full eller halv høyde, med sprossefyll for økt sikkerhet.
Om ønskelig kan gangportene leveres med tagglist, eller stolper for montering av
piggtråd.
Rotasjonsport – Adgangskontroll for industri, bygge og anleggsområder
Rotasjonsportene har LED indikator for godkjent passering, og kan leveres som
FSO eller FSC. Rotasjonsporten leveres klargjort for adgangskontroll.

Vi har et stort utvalg av
grindporter, alt fra enkle
manuelle porter til porter
for barnehager, idrettsbaner og lignende, til
de største motordrevne
portene for industri.

VEIBOM

VEIBOMMEN HAR
EN ÅPNINGSTID
PÅ 5-10
SEKUNDER.

Vi leverer hydrauliske veibommer med automatisk lukking for tilgangskontroll av
kjøretøy til industriområder og andre områder hvor det er ønskelig å begrense,
eller ha kontroll på, kjøretøy som tar seg inn på området.
Våre industrielle veibommer kan åpnes med en rekke ulike løsninger:
GSM, nøkkelbryter, fjernkontroll, detektorsløyfe, kodetablå, mm.
Veibommen kan leveres med lys i bomarm.
Veibommene leveres med lakkert bomhus, eller rustfritt stål, bomarmene kommer i
aluminium.
Bommene leveres med bomarm fra 3,2 m til 6,4 m.
Veibommen har en åpningstid på 5-10 sekunder.

Veibommer er godt egnet
for å begrense tilgangen
til områder med motoriserte kjøretøyer. Vi
leverer veibommer i ulike
størrelser både til privat
og industriell bruk.

BRANNGARDIN
Branngardin
Vi fører Branngardiner fra BVS. De leverer både horisontale og vertikale Flammatex
branngardiner med brann klasse E, EW og EI. Branngardinene leveres med avanserte
styresystemer og batterireserve. Nano v4.4 er markedets mest avanserte styresentral
med batteribackup.
Røykluker
Vi leverer komplette løsninger for røykventilering av bygninger. BVS leverer røykluker og overlys for tak og fasade, kjede og stagmotorer for vinduer, styresentraler
og batteri backup.
Brannskyveporter
Portene er i standard utførelse bygget av 0,7 mm stålplater som er limt sammen
med isolasjonen til en kompakt stamme. Portene leveres alltid med labyrinttetning
på tre sider.
Lukkemekanisme
Brannskyveporter må være selvlukkende for å tilfredsstille klassifikasjonskravene.
Portene kan leveres med motordrift.

Branngardiner benyttes
som et tilnærmet usynelig brannskille for å sikre
rømningsveier, hindre at
brannen sprer seg, redusere skader og for å gi
sikker tilgang for brannvesenets personell.

RULLEGITTER

LEVERES MED
MOTORDRIFT OG
NØKKELBRYTER

Vi leverer gitter og sjalusier fra Gitterexperten.
Produksjonen utføres i Hokksund, vi kan derfor tilby rask levering.
Gitter og sjalusier leveres med forskjellige typer lameller i aluminium.
Du kan velge mellom:
• Sjalusi, som er helt tett
• Perforert, utstansede avlange hull 7x21mm
• Utstanset hull på 70x60mm
Kan også leveres lakkert i valgfri farge.
Leveres med motordrift og nøkkelbryter.

Gitter og sjalusier brukes
som beskyttelse mot
innbrudd og hærverk for
butikker, kjøpesenter,
idrettsannlegg, parkeringshus, industri, mm.

LASTEHUS OG
RAMPER
Ramper
Lasteramper får vi fra Lindab og produseres av Loading Systems i Nederland.
Rampe type LP232NG leveres med hengslet eller teleskop leppe for minimal overgang mellom rampe og bygning. Rampene har sklisikker dørkplate og et hydraulisk
system. Leveres lakkert i RAL 7016 som standard, kan leveres i valgfri Ral farge.
Kan leveres med Mandurax belegg som virker støydempende og gjør det triveligere
for brukerne. Er et godt HMS tiltak.
Lastehus
Lastehusene produseres av Lindab. Monteres rett eller skrått på vegg, kan lett
tilpasses ved ombygginger.
Værtettinger
Manuelle værtettinger Type LP403 gir god beskyttelse mot kulde, vær og vind og
skaper raskt et bedre arbeidsmiljø.

Rampenes hovedfunksjon er å bygge
bro mellom bygning og
kjøretøy for å utjevne
høydeforskjellen.

OFFSHORE-PORT
Dukportene leveres av Beyron Door og produseres i Sverige. Dukportene er
beregnet for krevende miljøer som sandblåse haller, offshore og annen tungindustri. Portene kan leveres for EX- soner.
B9 porten
Bredde fra 5 til 20 meters lysåpning. Portbladet er dobbel PVC- duk.
Vindavstivere: 200mm aluminiums profiler. Sideskinner: ekstrudert aluminium.
Drivsystem: girkassemotor med bandtrommel. Spenning: 3x220V, 3x400V,
frekvensstyring. Kan også leveres med luftstyring.
B16 porten
Dette er en forsterket utgave av dukporten med kraftigere sideskinner og vindavstivere.
B18 porten
Denne porten er enda sterkere og beregnet for steder med ekstra stor vindlast.
Maks størrelse (B x H) 18 x 12 meter.

Vi fører offshoreporter
beregnet for tøffe
miljøer. De er produsert
for å tåle vær og vind.

VÅRE TJENESTER
Lyn service
Akutt førstehjelp, når uhellet er ute. Høy prioritet!
Vedlikehold
Forebygge uhell, skader og forlenge driftstid.
– FOR OSS ER DET VIKTIG AT
KUNDENE våre får den kvaliteten de
forventer, opplever oss som effektive,
at produkter og tjenester blir levert til
riktige priser - og at vi yter topp service.

Oppgraderinger
F.eks ettermontering av motor, fjernbetjening, kodetablå, fotoceller for
økt sikkerhet osv.
Spesial design
Tilpasninger, spesielle behov, ombygginger

LYN SERVICE
Skulle en port trenge en hastereparasjon, for eksempel ved fjærbrudd, kan kunden
oppgi ID på porten, og vips, så får Agderport opplysningene de trenger for å ta
med riktige deler.
– Det sparer kunden for første oppmøte. Porten er som oftest operativ igjen én til
fire timer etter at kunden har hatt et havari på den.

TJENESTER
– VI LAGERFØRER DET MESTE AV
RESERVEDELER som kreves til vårt
produkttilbud. Vi lagerfører typiske
slitedeler og har i tillegg utstyrt våre
servicebiler med enkelte slitedeler.

• Automatiserte industriganger, dører og barrierer
• Reparasjon
• Oppgradering
• Installasjon og igangkjøring
• Periodiske kontroller
• Oppmåling

Med 24-timers
tilgjengelighet av teknisk
hjelp er vi en pålitelig
leverandør av produkter,
installasjoner
og service.

SERVICEAVTALE

AGDERPORT TAR
SERVICE PÅ
ALLE TYPER
PORTMERKER

- SIKKER OG PROBLEMFRI DRIFT AV PORTER OG LASTESYSTEMER
På en normal port anbefaler
vi periodisk kontroll en gang
i året uansett bruk.
På porter med høyere driftssyklus, som
f.eks. vaskehaller og parkeringsanlegg der
porten åpner og stenger hele tiden, bør
den kontrolleres fire ganger i året.

For portmotorer omfatter avtalen kontroll og justering av klemsikkerhet, smøring
og justering av kjeder og bånd. Vi fyller ut sjekklister for hver enkelt enhet, og
dette gjelder som dokumentasjon på at kontroll er utført. (Arbeidstilsynets krav om
periodisk kontroll NS-NS-EN 12604).
Serviceavtalen dekker kravet fra Arbeidstilsynet, og vi merker alle porter og lastesystemer med oppdaterte kontrollmerker etter at vi har utført service.

REPARASJONER
Vi utfører reparasjon av alle typer portmerker. Våre installasjonsog serviceteknikere har solide kvalifikasjoner, sertifiseringer og
kompetanse innen reparasjon av porter innen ulike industrier.

VÅRT EGET
LAKKERINGSVEKSTED

DIGITAL SERVICE
Agderport, har tatt i bruk QR-koder som hjelpemiddel, og har
digitalisert hele den daglige driften, og på denne måten
effektivisert blant annet servicetiden og kundens kostnader.
– HVER PORT VI SELGER får sin egen
tagg som vi «henger» alt på - som et
kartotek.

STERKE

handlekraftige gjennomførere

STOLTE
– I AGDERPORT ØNSKER VI Å
LEVERE HØY KVALITET i alt vi gjør.
Våre verdier tydeliggjør hvordan vi
ønsker å framstå overfor kolleger,
kunder og i arbeidsutførelse.

vår drivkraft i hele arbeidskjeden

PRESISE

i kommunikasjon og
arbeidsutførelse

SERVICE -

vår styrke
VI HAR 24-TIMERS SERVICE
Vi oppfordrer våre kunder til å
kontakte oss umiddelbart dersom det oppstår problemer.

TLF. 38 02 23 40

VERKSTED
LAGER
KONTOR
Mjåvannsveien 184
4628 Kristiansand
Tlf. +47 38 02 23 40
E-post: post@agderport.no

www.agderport.no

