
 

 

PORTSYSTEMER TIL 
FØDEVAREBRANCHEN 

SIKKER OG REN PRODUKTION MED  
KVALITETSLØSNINGER 

  

  

 



PORTSYSTEMER I TOPKVALITET TIL FØDEVAREBRANCHEN 
I tider, hvor standarder og forskrifter ændres konstant, er kvalitet og sikkerhed en 

absolut nødvendighed. Lige netop  fødevareindustrien kræver, at de mest følsomme 

standarder overholdes. Vores portsystemer opfylder lige præcis disse krav – uanset 

om det er som hygiejnisk model i rustfrit stål, som port til fryse-/kølerum eller som 

bændelgardin af blød PVC.  

  

Særlige åbningsvarianter og beskyttelsesmekanismer garanterer sikker og bekvem 

håndtering. Ved valg af materialer er vi afhængige af produkter af høj kvalitet, der 

gør vores porte ekstra stabile og slidbestandige.  

  

samtlige tekniske opmålinger og særlige behov som f.eks. hensyntagen til dine 

specifikke standarder samt konkrete indbygningssituationer definerer og analyserer 

vi individuelt sammen med dig på monteringsstedet. På dette grundlag løser vi dine 

behov ved hjælp af et økonomisk produkt, som er teknisk fejlfrit og har en lang 

levetid. Hvis du ønsker det, udvider vi vores service til også at omfatte montering, 

reparation og vedligeholdelse – på den måde får du det hele fra et og samme sted. 



 

HURTIGPORTE TIL HYGIEJNISK FØLSOMME OMRÅDER OG HIGH-

HYGIEJNEOMRÅDER 
Slidstærke systemer til stabil kontinuerlig drift 

 

Hurtigporte af rustfrit stål fra Stricker er yders velegnede til brug inden for 

forarbejdning og fremstilling af fødevarer. Især de rengøringsvenlige overflader 

er en stor fordel. Ved clean-modellen til high-hygiejneområdet har du mulighed 

for at åbne side- og topbeklædningen, så du let kan rengøre porten indefra. 

Vores system sikrer gennemgangstrafikken ved hjælp af et vedligeholdelsesfrit og 

slidfast lysgitter i en høj beskyttelsesklasse. Takket være det selvreparerende anti-

crash-system minimeres følgeomkostningerne ved påkørselsskader. 

Impulserne til portåbning leveres eksempelvis af trykknapper, trækafbrydere eller 

berøringsfrit arbejdende radarsignaler. Du kan vælge din portdug ud fra diverse RAL-

lignende farver. Til high-hygiejneområder tilbyder vi dig desuden en 

fødevaregodkendt dugmodel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HURTIGPORTE TIL DYBFROSTANLÆG 
Høj funktionssikkerhed ved lave temperaturer 

Hurtigporten fra Stricker er udstyret med en kuldefast portdug med en 

klæbehindrende belægning og er derfor yderst velegnet til brug inden for 

dybfrostområdet. Her har energieffektiviteten højeste prioritet. Der er installeret 

varmeelementer i beklædningerne i siderne og i toppen. Disse arbejder 

selvregulerende, hvorved køletab undgås optimalt, og isdannelsen reduceres 

pålideligt. Vores system sikrer gennemgangstrafikken ved hjælp af et 

vedligeholdelsesfrit og slidfast lysgitter i en høj beskyttelsesklasse. Impulserne til 

portåbning leveres eksempelvis af trykknapper, trækafbrydere eller berøringsfrit 

arbejdende radarsignaler. 

Produktspecifikke kendetegn 

Indendørs brug også ved vindbelastning og dimensioner op til 4.000 mm x 4.000 mm 

(b x h) 

• Konstruktion af galvaniseret 

stålplade, efter ønske med 

mulighed for pulverlakering i alle 

RAL-lignende farver 

• Kan alternativt udføres i rustfrit 

stål 

• Portdug fremstillet af stærkt 

rivebestandigt materiale i 

hygiejneudførelse 

• Frekvensomformerstyring i 

kontaktskabet giver mulighed for 

individuelt regulerbare 

porthastigheder. 

Selvudblændende lysgitter i 

portniveau 

• Mulighed for sluse- eller 

låsefunktion gennem kombination 

med en port fra Stricker eller et 

andet fabrikat 



BÆNDELGARDINSYSTEMER 
Den isolerende løsning til store og små vægåbninger 

Når døre og porte af konstruktionsmæssige årsager ikke er en mulighed, er 

bændelgardiner til lukning af smalle og ekstremt store vægåbninger en glimrende 

løsning. Bændelgardinerne fra Stricker har gode isolerende egenskaber og et 

særdeles fordelagtigt forhold mellem pris og ydelse, uanset om de er 

præfabrikerede eller til selvmontering. Den kuldebestandige version er derfor også 

ekstra velegnet til brug i forbindelse med køle- og frostrum. Samtidig bidrager 

bændelgardinerne til at reducere driftsomkostningerne samt sygdomsbetinget 

fravær som følge af træk eller kulde. 

Vores bændelgardiner er permanent vedligeholdelsesfrie – dermed er du sikret lave 

følgeomkostninger. Alt efter krav og monteringssituation fås vores bændelgardiner 

både som fast og skydebar model. De er fleksible og teknisk brugervenlige og derfor 

straks klar til brug, og samtidig er de driftssikre, hygiejniske, robuste, rustfrie og 

genanvendelige. 



Produktspecifikke kendetegn 

 

Kan anvendes indendørs til dimensioner op til 8.000 mm, specialfremstillede 

modeller er mulige 

• Kan enten fremstilles i galvaniseret 

stål eller rustfrit stål 

• Kan leveres som fast eller skydebart 

system 

• Transparente strimler af blød PVC 

• Temperaturområde efter ønske fra 0 

til 50 °C eller  fra 0 til –60 °C 

• Fleksibelt materiale med afrundede 

kanter 

• Mulighed for udskiftning af enkelte 

bændler uden brug af værktøj 



 

 

SVINGDØRE AF HÅRD PLAST 
Blikfanget til hygiejnisk følsomme områder 

Variable og afprøvede i praksis under store belastninger – svingdøre af hård plast fra 

Stricker er velegnede alle steder, hvor hygiejnisk følsomme områder skal være 

afgrænset fra hinanden. Det gælder både for adskillelse mellem lager og produktion 

og for adskillelse mellem rum med forskellige temperaturer. 

Den lukkede konstruktion forhindrer forurening og reducerer indtrængende 

bakterier til et minimum. Til vores svingdøre bruger vi polyethylen – et plastmateriale 

i høj kvalitet, som er fødevaregodkendt og sundhedsmæssigt ufarligt. Til visse 

områder kan vores model i blød PVC også være et fremragende alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktspecifikke kendetegn 

• Indendørs brug ved dimensioner op til   

2.600 mm x 2.500 mm (b x h) 

• Konstruktion af fysiologisk ufarlig hård plast 

• Modstandsdygtig over for fedtstoffer, syrer og rengøringsmidler 

• Stor slidstyrke 



• Stor belastbarhed og formstabilitet 

• Kulderesistens ned til –30 °C 

• Valgfrie udførelser, f.eks. med forskellige inspektionsvinduer, ekstra påkørselsværn 

eller som automatisk version 

• Fingerbeskyttelsesprofiler på kanten af dørbladet samt omkring væganslaget 

 

 

PÅKØRSELSBESKYTTELSE    

Det effektive værn til vægge og portsystemer 
Væglister 

Ved hjælp af de robuste væglister af hård plast fra Stricker beskytter du dine vægge sikkert mod 

slitage og påkørselsskader. Ved glatte flader har det gennem årene vist sig, at vores selvklæbende 

og hurtigt monterede udførelse er den bedst egnede løsning. Hvis væggene er mere ru og porøse, 

giver vores model, der skal skrues i, en meget effektiv beskyttelse. Samtlige portylen-væglister fås 

som standard i mange RAL-lignende farver. 

Alt efter behov kan du vælge mellem forskellige profiltykkelser og -udførelser. 

Produktspecifikke kendetegn  

Vægliste af fysiologisk ufarlig hård plast 

Fås i forskellige dimensioner og profiltykkelser 

Fås i selvklæbende og skruebare udførelser 

Mulighed for RAL-farver 

Lavere følgeomkostninger som følge af færre påkørselsskader 



Påkørselsstolper af rustfrit stål 

Vores stolper beskytter dine portsystemer og vægge mod påkørselsskader. Du får vores 

påkørselsværn udført komplet i rustfrit stål, hvor kapperne i det øverste område er svejset 

sammen med stolperne. Disse kan forankres ved hjælp af en gulvplade. 

 
Produktspecifikke kendetegn  

• Velegnet til hygiejnisk følsomme områder 

• Enkel montering 

• Fås i forskellige højder og profiler 

• Slidstærke, rustfrie, kraftigt belastbare og formstabile 

• Lavere følgeomkostninger som følge af færre påkørselsskader 

• Let rengøring 

Resistent over for fedtstoffer, syrer, opløsnings- og rengøringsmidler 

 

 



 

 

 

 

 Sælges via: 

Mogens Ydes Eftf. A/S 

Guldbækvej 134 

9530 Støvring 

Telefon: +45 96 86 05 96 

post@myporte.dk 

www.myporte.dk 

Telefon: +45 96 86 05 96 post@myporte.dk www.myporte.dk 

Dine kontaktpersoner 

Stefan Reinau  Jesper Christensen 

CEO  Salg og Teknisk Support 

   Mobil: +45 52395986 

sr@myporte.dk  jc@myporte.dk 

www.myporte.dk  
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