
Kompetent fackman med 
mångårig erfarenhet

– sedan starten 2004 har vi levererat till 
över 4 000 kunder – så det har blivit några 
portar på vägen, säger olof bondesson, äga-
re till portgiganten på tjörn.

Vi känner oss som pionjärer inom det här områ-
det. Idag har vi över 35 års erfarenhet av takskjut-
portar att luta oss emot. På 80- och 90-talet hade 
jag ansvar för att produktutveckla Crawfords tak-
skjutportar till villamarknaden, så jag är ingenjör 
från början. Man kan känna sig trygg med oss och 
vårt garantipaket för både portar och dess meka-
nik, elektronik, montage- och kringarbete, framfö-
rallt att vi erbjuder kunden rätt portlösningar. Vi 
är certifierade och rekommenderade av våra tillver-
kare.

– Vårt sätt att jobba är att vi har alla hantverk 
(snickra, plåtning, el, betong) i egen regi. Vi har de 
vanligaste portarna i lager och kan, om en lucka 
uppstår, ex. om våra inplanerade kunder är för-
senade, leverera och montera en lagerhållen port 

inom en vecka. Vi kommer på den överenskomna 
dagens morgon och när kunden kommer från jobbet 
på eftermiddagen sitter nya garageporten på plats, 
oftast automatisk, bara trycka på knappen, för kun-
den känns det som ett nytt garage.

Vi kan också leverera och montera en effektiv 
luft/luftvärmepump samt byta fönster och dörrar, 
som tillsammans med nya porten ger garaget en 
modern värmeekonomi. Vi bygger också om många 
carportar till garage. Alltid skönt att sätta sig i en 
bil som är torr och utan is på rutorna, eller hur? – 
berättar Olof.

Dagens garageportar gör att de flesta ”nygamla” 
garage kan bli 15-20 cm bredare och högre än tidi-
gare, utan åverkan på huskonstruktionen. Bra med 
tanke på att bilarna har blivit större nu för tiden. 
Dessutom är det svårare att ta sig in för obehöri-
ga, särskilt portar med automatik och fjärrkontroll. 
Boka ett besök i utställningen i Hammar på Tjörn 
och förvissa dig om hur dagens garageportar ser ut 
och används. 

Det är inte enbart garageportar man jobbar med, 
utan även industriportar, (för hantverkslokaler, bu-
tiker, jordbruk, mm) byte och montage av fönster 
och dörrar. Här finns också certifikat från INCERT 
för att sälja och montera luftvärmepumpar – ett 
komplement när man ex. vill ha en bra tempera-
tur och minska fukt i garaget. Deras behörighet hos 
elsäkerhetsverket gör installationerna kompletta – 
bara att ”trycka på knappen” när montaget är klart!

”Fackmän och specialister” – är det rätta begrep-
pet på dessa rutinerade hantverkare. Man tar lika 
gärna emot en privatkund för ett singel- eller dub-
belgarage, såväl som hela garagelängor på  50-200 
portar eller industriportar till företag. Man kan 
visa upp många referenser där.

– Skriv gärna att vi jobbar året runt – och även 
om vi har upp till 6 veckors leverans ibland, kan det 
finnas luckor att montera en port du valt som finns 
i lager, avslutar Olof stolt. Läs mer på hemsidan 

www.portgiganten.se
Mats Strömberg

Portgigantens fackman, Olof Bondesson, visar upp utställningen av garageportar.
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Idag byter vi till en välisolerad, automatisk, garageport     
i ett garage i Kopper, säger fackmannen och montören 
Martin Widding.

Den här ska bytas ut… - mot den här!


