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Tack vare våra 30 år i branschen är vi ett tryggt val för dig



KULÖRER & DESIGN
• Individuella lösningar i modern design 

med utmärkt värmeisolering

• Flertal ytstrukturer, slät, trästruktur 
och träimitation

• Enhetligt pris på Standardkulörer

• Foliering i flertal versioner utav 
träimitation

Optima Concept, det senaste 
tillskottet i vår portfamilj. Ett 
koncept framtaget med ledorden 
kvalité och funktion som utprovats 
under flera år, är äntligen här. Med 
en Optima Concept garageport 
kan du känna dig trygg i många 
år framöver. Porten är självklart 
CE-märkt och uppfyller alla 
säkerhetskrav.

Optima Concept är en välisolerad 
takskjutport med en tjocklek 
på 40mm. Den finns i flera 
olika designalternativ  och ofta 
för snabb leverans då vi håller 
standardstorlekar i lager.

Optima Concept kan tillverkas och 
anpassas till just ditt garage.

Vår stolthet - vårt eget märke

Kulör & Design

TILLVAL
• Valfri kulör enligt RAL, NCS

• Matchning av kulör enligt lämnat 
färgprov

• Flertal ytstrukturer, fin alternativt 
grov sandstruktur

• Lackering med varierande glanstal 
enligt önskemål, (matt, semi-matt)

• Fönster i flertal olika design

TrästrukturSlät Träimitation
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Design - helpanel - halvpanel- linjerad

Helpanel V1

Halvpanel V3

Linjerad V5



Om du har frågor om eller är intresserad av att köpa en garageport så tveka 
inte att kontakta oss på Västsvenska Port & El. Det går även bra att höra av 

sig om du är intresserad av ett kostnadsfritt hembesök.

Vi har mycket mer att erbjuda

Garageportar
Att välja garageport kräver 
kunskap, vi har erfarenheten 
och kunskapen som krävs för att 
hjälpa dig att välja rätt port. 

Föreningsportar
Vi har mycket lång erfarenhet av 
utbyte av portar i garagelängor, 
för samfälligheter och bostads-
rättsföreningar. Vi hjälper er 
genom hela projektet.

Industriportar
I vårt industrisortiment hittar 
du  takskjutportar, vikportar, 
rullportar, och plastridåer. Vi 
anpassar efter ert behov.

Dörrar
Vi erbjuder noggrant utvalda  
ytterdörrar & förrådsdörrar i hög 
kvalité. Du kan även beställa gång -
dörr i samma utförande som din 
port från våra portleverantörer.

Grindar
Funderar du på att skaffa grind 
till din fastighet. Vi monterar 
både grindar och grindautomati-
ker. Tryggt & Säkert för dig.

Service
Vill du ha längre livslängd på din 
port eller har den börjat kärva? 
Boka din årliga service hos oss.

Jour
Behöver du akut hjälp? Vi finns 
tillgängliga dygnet runt årets alla 
dagar, med 2 tim inställelsetid i 
Stor-Göteborg. 

Reservdelar
Vi tillhandahåller reservdelar 
till de flesta portfabrikat. Tex 
fjärrkontroller, rullar, handtag, 
fjädrar. Delar kan hämtas i butik 
eller skickas hem till dig

Orrekulla Industrig. 23 
Hisings-Kärra
031-58 69 30
033-41 22 67
info@vpe.se

www.vpe.se
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Vi hjälper dig att välja ny port!


