
Alt afhængig af funktion bliver dørene hos Door System frem-
stillet med op til 2,0 mm rustfri stålkarme samtidig med, at 
de i flere tilfælde bliver boltet fast i gulvet – alt sammen no-
get, der er med til at gøre dem utrolig stabile. For at forstærke 
dørene og minimere eventuelle buler kan alle vores dørblade 
blive leveret med en pladetykkelse op til 1,5 mm.

Alle vores døre bliver forsynet med solide rustfri stålhængsler, 
som er konstrueret således, at de kan åbnes i en vinkel på 
180 grader. På den måde sikres fri passage ved varetransport 
igennem åbningen, og dermed en meget mindre risiko for 
eventuelle påkørsler på bagsiden af dørbladet, som er det 
mest sårbare sted på en dør.
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Vores døre fremstilles efter dine mål og leveres med 
en dørbladstykkelse på 60 eller 75 mm. afhængigt af 
anvendelsesområde og energikrav. Vi anvender altid 
materialer med højisoleringsværdi samtidig med, at 
dørene leveres med kraftige tætningslister, der er med 
til at sikre dørens tætningsgrad, når den er lukket.



Sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed
For at sikre dørene bedst muligt mod tyveri har vi forsynet 
dem med såkaldte nokker i bagkanten og en ekstra kraftig 
2- eller 4 punkts paskvil. Derudover bliver de monteret med 
anslagsliste på forsiden for på den måde at hindre tyvene i 
at komme til med deres brækjern. Som en ekstra sikkerhed 
for butikspersonalet kan vi montere et ”superkig” i døren, 
så man får et 180-grader udsyn af forholdene på den anden 
side af døren. 
Vores døre kan leveres med specialudviklede låsesystemer, 
adgangskontrol, ekstra kraftige hængsler, automatisk dør-
åbning og meget mere. Bare sig hvad du ønsker, så finder vi 
den helt rigtige dørløsning til dig.

Forskellige dørtyper:
Døre fra Door System bruges til mange forskellige funktioner 
– vi er leverandører af alt fra vareindleveringsdøre, persona-
ledøre, flugtvejsdøre, kompressorrumsdøre eller helt almin-
delige facadedøre. Fælles for alle døre fra Door System er, at 
de tåler at blive brugt og dermed holder i mange år. 

Døre til medicinalbranchen
Gennem vores tætte samarbejde med en række medicinal-
virksomheder har vi opnået en særlig viden og kompetence 
inden for udvikling af dørløsninger, som lever op til de helt 
særlige behov og krav til hygiejne, der gælder i medicinal-
branchen.
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Dørtykkelse: 

60 eller 75 mm

Udformning: 

Dørblade er indfældet i rustfri-
karm.

Isolering: 

Polyuretan (PUR) skum, polyiso-
cyanurat (PIR) skum . I branddøre

dog brandbatts eller skamol.

Plademateriale: 

Galvaniseret stål, lakeret stål, 
rustfri stål AISI304 eller syrefast 
stål AISI316.

Karm: 

Rustfri stål med 78 grader 
hældning.

Farvevalg: 

Lakerede døre fremstilles i std. 
RAL farver.

Ekstraudstyr: 

Hængslede døre kan udføres med 
automatik.

Øvrige: 

Hængslede døre kan mod merpris 
leveres med:

• Automatik

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Induktionssløjfe

• Vindue

• El-lås

• Dørspion/superkig

• Natlås

• Adgangskontrol (Motorlås/el

Tekniske specifikationer

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at 
få et tilbud fra os.  Vi har forståelse for, at ting kan haste. Der-
for sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har  

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail 
på info@doorsystem.dk

Hængslede ståldøre:
•   Anslagsliste på forsiden, der skal hindre eventu-   

elle tyve i at bryde ind
• Materialer med højisoleringsværdi og kraftige 

tætningslister
• Fremstillet med op til 2,0 mm. rustfri stålkarme
• Mulighed for superkig i døren, så man får et 180 

gr. udsyn. 

slutblik)


