
Vi säljer och monterar Sveriges bästa portar!



På BBK International AB har vi valt att jobba med endast de bästa 
och vi är övertygade om att EAB idag har Sveriges bästa portprogram. 
Till grund finns snart 60 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning och 
försäljning av portar till såväl industri som offentlig miljö och privat-
marknad, vilket gjort EAB till marknadens mest välrenommerade varu-
märken inom stålportar.

Bra totalkostnad

Väljer du portar i stål blir din 
totalkostnad mycket bra tack 
vare minimalt service- och 

underhållsbehov.



Vi vet vad som behövs
BBK International AB har sålt och monterat portar sedan 1987.
Vi vet vad som fungerar och passar i olika miljöer och kan 
därmed erbjuda både hållbara produkter och kringtjänster.

Vilken port?
I vårt sortiment finns allt från portar med hög designnivå, 
till vikportar och garageportar i ett mer standardiserat 
utförande. Vi erbjuder även säkerhetsdörrar, termoportar, 
branddörrar, slagportar, skjutportar, m.m. Mixen och den 
höga kvalitén på produkterna gör oss till en stark samar-
betspartner vid byggnation.

Släpp in ljuset!

Genom stålets höga bärighet kan 
du välja mycket större glaspartier 
i dina portar än vid val av andra 

material.



Vem är du?
Våra kunder finns inom allt från lager och industri till 
kund-anpassade P-garage och flerfamiljsfastigheter. 
Gemensamt för våra kunder är att de ställer tydliga krav 
på funktion, utseende och hållbarhet.

Hör av dig till oss!
Hör av dig till oss för mer information, offert eller bara ställa 
frågor. Vi garanterar att vi kommer göra allt för att du ska bli nöjd.



EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar och som 
etablerades 1957. EAB arbetar inom tre produktområden: Lagerinred-
ningar, Portar och Stålbyggnader. All konstruktion, produktion och ut-
veckling sker i Smålandsstenar, men EAB har idag hela världen som 
marknad. EAB är idag marknadsledare vad gäller vikportar i stål.



BRANDDÖRR

Läs mer

VIKPORT

Läs mer

ENTRÉER, DÖRRAR 
OCH FÖNSTER

Läs mer

FÖNSTER MED
BRANDKLASSNING

Läs mer

MASKINSKYDDSPORT

Läs mer

MASKINDRIVNA VIKPORTAR

Läs mer

TERMOFÖNSTER

TERMOFÖNSTER

Läs mer

MASKINDRIVNA VIKPORTAR
PARKERINGSGARAGE

Läs mer

TERMOPORT

Läs mer

SLAGPORTAR

Läs mer

SÄKERHETSDÖRR

Läs mer

TERMOPORT

Läs mer

SKJUTPORT

Läs mer

KULÖRKARTA/YTBEHANDLING
PORTAR

010 Kritvit015 Svart

758 Mörkröd045 Silvermetallic

558 Azurblå087 Mörkgrå

För exakt kulöråtergivning bör plåtprov rekvireras

Läs mer

Läs mer om våra produkter

http://www.eab.se/media/4470/produktblad_branddorr.pdf
http://www.eab.se/media/6608/produktblad_vikport_sv.pdf
http://www.eab.se/media/41303/produktblad_entrepartier_sv.pdf
http://www.eab.se/media/4957/produktblad_brandfonster.pdf
http://www.eab.se/media/5103/produktblad_maskinskyddsport.pdf
http://www.eab.se/media/4260/produktblad_maskindrivna-vikportar.pdf
http://www.eab.se/media/41294/produktblad_termofonster_sv.pdf
http://www.eab.se/media/39728/produktblad_maskindrivna-vikportar_parkeringsgarage.pdf
http://www.eab.se/media/4205/produktblad_termoport_sv.pdf
http://www.eab.se/media/4426/produktblad_slagportar-1.pdf
http://www.eab.se/media/4453/produktblad_sakerhetsdorr.pdf
http://www.eab.se/media/40031/produktblad_termoport_45_65.pdf
http://www.eab.se/media/41288/produktblad_skjutport.pdf
http://www.eab.se/media/7672/produktblad_ytbehandling.pdf


Hälsningar från oss på BBK International AB
Murgrönsvägen 4 | 146 48 Tullinge | Tfn: 08-607 03 30
Mobil: 070-770 87 4 | E-post: christer@bebeco.com


