Vi har porten för dig

Flexibla lösningar
efter våra kunders behov
AJAB Smide är ett västgötskt familjeföretag, placerat två mil sydost om Svenljunga nära den småländska gränsen.
Vi har sedan starten för över 30 år sedan specialiserat oss på olika former av vikportar, dörrar, grindar och trappor
till industri, lantbruk och privatpersoner. Mest kända är vi för våra vikportar, den så kallade AJAB-porten. Vi arbetar
mycket med motoriserade portar, som sparar både tid och energi.
En av våra främsta styrkor har alltid varit vår flexibilitet, vad gäller både utformning och leveranstider. I nära dialog
med dig som kund tar vi fram skräddarsydda lösningar, byggda på de krav och önskemål du har.

Köp en
motoriserad
vikport och minimera dina
underhållskostnader!

www.faac.se

Hög kompetens och lång erfarenhet
Genom goda kunskaper och en kompetent personal har vi gjort oss kända som en pålitlig leverantör.
Alla år i branschen har gett oss en ovärderlig erfarenhet, vi vet vad som krävs för att leverera prisvärda portar och smideskonstruktioner som fungerar år ut och år in. Detta kallar vi kvalitet!
Självklart hänger vi också med på det tekniska området, till exempel har vi en modern och uppdaterad
maskinpark. AJAB är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och svetsstandarden ISO 3834, som även
kallas 1090-2.

Vi ska alltid uppnå...
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Vikportar i mängd och variation
Våra vikportar har blivit något av vårt signum genom åren. Genom innovativa konstruktionslösningar och vår strävan
till kundanpassning, har vi alltid lyckats tillgodose behoven och önskemålen. Just vikportarna går att få i en nästan
oändlig mängd utföranden. Grunden är att de kan erhållas från två till åtta-delade, inåt eller utåtgående, välj handmanövrerade eller motoriserade.
Vi konstruerar och bygger vikportarna efter dina förutsättningar. Naturligtvis med vårt kompromisslösa val av bästa
råmaterial för lång och säker driftsäkerhet.

Slagportar
Ett av våra ben är slagportar. Vi bygger dem med samma kvalitativa förutsättningar som våra vikportar. Även här
anpassar vi dem efter krav och behov. Behovet kan vara allt från enkla gångdörrar till specialanpassade portar för
industrin. Se våra lösningar både för lantbruk och för hemmiljö, samt portar för diverse industriella krav och behov.

Skjutportar
AJAB har konstruerat och levererat en mängd olika specialanpassade skjutportar för olika brukarområden. Som exempel har vi en motoriserad helglasad skjutport med radar som anpassar öppningen efter passerande föremåls yta.
Det är en smidig och ekonomisk lösning för att till exempel motverka kallras gentemot ett kallager. Vi levererar även
enklare varianter för stora öppningar, till exempel olika typer av hangarer och förråd.

Smidesprodukter
När AJAB grundades var det som en smidesverkstad. Det rena hantverket och det nära
samspelet med kunderna har därför alltid
stått i fokus hos oss. I vår smidesverkstad
formar och tillverkar vi det mesta inom
smidesgebitet. Uppdragen är varierande
och utmanande. Balkongräcken, grindar,
staket och avancerade trappor står på den
vardagliga menyn. Vi ordnar det mesta.
Vi hjälper dig att utforma din smidesprodukt
och rekommenderar materialval och ytbeläggningar för lång livslängd.
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Grindar
Det allt hårdnande klimatet i våra stadsmiljöer ställer nya krav på grindar och portar för företag och bostadsområden.
Både väderbeständighet och bot mot åverkan är vanliga parametrar. Genom gott samarbete med ett antal återförsäljare
har vi levererat ett antal konstruktioner som lett till mer eller mindre noll i ljusskygga aktiviteter på tidigare hårt utsatta
områden. Portar med olika motoriserade och kodstyrda funktioner växer därför bland beställningarna. AJAB kan bistå
med lösningar för de flesta områden.

Jordankare
Jordankare är ett fundament som klarar både tryck-,
drag- och horisontalbelastningar. Det ger dig unika
möjligheter att förankra vad du vill, var som helst på
ett enkelt och ekonomiskt sätt. Ingen grävning eller
gjutning. Inga problem med markskador.
Med hjälp av hydraulverktyg drivs jordankaret ner
i marken. En man klarar jobbet, året runt i terräng
eller på färdiggjorda ytor. Jordankaret finns i olika
dimensioner och med olika fästen beroende på vilken
konstruktion som ska bäras upp.

Fönster
Vi gör fönster som är anpassade efter våra kunders
önskemål. Främst tillverkar vi fönster för stallmiljöer, där
säkerhetskraven är höga.

BBGRUPPEN är stolt leverantör till
AJAB Smide av ingående lås- och beslagsdelar för industriportar och dörrar.
Vi levererar smarta lösningar inom lås,
säkerhet, beslag och inredning till
industrikunder över hela landet.
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