
VI HOLDER DANMARKS 
PORTE KØRENDE

Salg, service, reparation og lovpligtige eftersyn
I Dansk Portindustri A/S går vi aldrig på kompromis 
med kvaliteten, når vi rådgiver dig om nye portløs
ninger eller udfører service, reparation eller det 
lovpligtige eftersyn af dine eksisterende industriporte 
og branddøre.

INDUSTRIPORTE

Få det stærkeste udvalg af industriporte
Har du brug for kvalitets industriporte og spiller 
hastighed, isolering, driftsikkerhed og miljøhensyn 
en rolle? I Dansk Portindustri A/S fører vi markedets 
bredeste kvalitetsprogram af fremtidssikrede portløs
ninger til din virksomhed.

Reparation af porte med døgnservice
Kontakt Dansk Portindustri A/S når uheldet rammer. 
Vi er reaktionsstærke, landsdækkende og haster det, 
er vores specialister typisk i gang med at reparere din 
port inden for blot én time. Vores døgnvagt er altid 
åben, og vi rykker ud i hele landet 24 timer i døgnet 
365 dage om året.

Lovpligtigt årligt eftersyn af industriporte
Et årligt eftersyn af eksempelvis sliddele, afprøvning  
af sikkerhed og funktionstest af fjeder, skinner, hængs
ler, fastgørelse og automatik på dine industriporte er 
lovpligtige. Skal vi også efterse dine industriporte?  
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på dine porte  
– det er billigere, end du tror!
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Tlf. 70 22 46 00 

• Stabil og hurtig 24 timers akutservice

• Landsdækkende og i dit lokalområde

• Finder den bedste løsning til dine behov

• Service på ALLE porttyper – også dine

• Reel og ærlig rådgivning

• Projekter følges HELT til ports

• Samme kontaktperson

• Mere end 30 års erfaring

• Ingen skjulte gebyrer
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FLEKSIBILITET OG EN FORNUFTIG AFTALE
Uanset bygningens type og form finder vi altid en god løsning. Vi kan nemlig levere det hele:

• Ledhejseporte

• Hurtigporte

• Ståldøre / alu.døre

• Automatik til brandventilation

• Brandporte

• Ramper / Sluser

• Foldeporte

• Metal rulleporte
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