
VI LEVERER HOLDBARE 
DØRLØSNINGER SOM LEVER OP TIL 
DEN FARMACEUTISKE INDUSTRIS 
HØJE KRAV TIL MATERIALER, 
HYGIEJNE OG DRIFTSIKKERHED.

Door System har udviklet en 100 % rengøringsvenlig pro-
duktserie specifikt til den farmaceutiske industri. Døre 
og porte uden skjulte hulrum eller kanter, der kan samle 
skidt. Konstrueret så vandet kan løbe af. Alt der skal ren-
gøres kan rengøres. Resten er kapslet inde, så det ikke 
har kontakt med det omgivende miljø. 

Vi er opmærksomme på, at farmaceutiske virksomheder 
af kliniske hensyn skaber et overtryk i produktionsområ-
derne. Det betyder en trykforskel i døråbningen mellem to 
rum. Derfor har vi bl.a. designet portene, så de kan fungere 
i omgivelser, hvor der er en trykforskel på op til 45 pascal.  

100% 45 Pa
RENGØRINGSVENLIGHED TRyKFORSKEL

WWW.DOORSySTEM.DK

Hos Door System har vi specialudviklet vores porte 
ud fra en forståelse for farmaceutiske virksomheders 
behov for maksimal driftssikkerhed og at sikre et så 
klinisk miljø i produktionen som muligt. Nem adgang 
til 100 % rengøring. Indkapsling af automatik i rustfrie 
og vandtætte kasser. Ingen synlige skruer og monta-
gepropper. Interlock system mellem portene. Sikker-
hedssensorer på alle automatiske porte og døre. Det 
er blot nogle af de detaljer, der gør vores porte til det 
rigtige valg for farmaceutiske virksomheder.  

løsninger tilpasset 
farmaceutiske virksomheder 

LØSNINGER TIL FaRMaCEUTISK 
INDUSTRI



SPAR TID OG PENGE

I den farmaceutiske industri stilles der meget høje krav 
til hygiejnen. Produktionsfaciliteter rengøres med meget 
skrappe rengøringsmidler, og det stiller store krav til det 
maskinel, der skal operere i disse områder. Derfor har Door 
System udviklet sin egen produktserie specifikt til den 
farmaceutiske industri. 
Hurtigporten DS320P er eksempelvis udviklet således, at 
man nemt og hurtigt kan rengøre inde i karmen og rundt 
om dugen. Man demonterer ganske enkelt bare karmbe-
nene med en almindelig skruetrækker. På de hængslede 
døre er automatikken kapslet inde i en vandtæt rustfri 
kasse,  som kan tåle at blive rengjort selv med et kraftigt 
vandtryk. Opstår der behov for service, kan man blot ved 
at løsne 4 skruer, komme til at servicere automatikken. 
Det sparer både tid og penge. 

Alle beslag og skruer i vores dørløsninger er fremstillet 
og testet til at kunne modstå selv de skrappeste rengø-
ringsmidler.

EaSY ClEaN

TØR DU GAMBLE MED SIKKERHEDEN?

I den farmaceutiske industri betyder produktsikkerhed 
alt. Prisen for en skrue eller montageprop, der pludselig 
er væk kan være helt uoverskuelig. Skruen SKAL findes, 
før produktionen igen kan sættes i gang, og det kan koste 
millioner. Det må bare ikke ske.
Derfor har vi hos Door System elimineret synlige skruer 
og montagepropper på vores dør- og portløsninger. Det 

betyder, at der ingen fare er for at løse beslag havner i 
glasset med hovedpinetabletter… 
Personsikkerhed er et andet vigtigt element, vi har fokus 
på i vores design. Derfor bliver alle automatiske og døre og 
porte fx forsynet med sikkerhedssensorer. På den måde 
eliminerer vi risikoen for at blive ramt af en dør, der er på 
vej til at lukke. 

INDbYGGET SIKKERHED

I hygiejneproduktion er der ofte behov for, at porte er 
låst i forhold til hinanden. Hos Door System har vi udviklet 
vores styring, så en Interlock løsning (spærring mellem 2 
porte) er indbygget som standard. Det skal du ikke betale 
ekstra for. 
Vores styring har mange andre funktioner indbygget som 
standard. Den er bl.a. udviklet, så den kan fungere sam-
men med PLC systemer, og har indbygget tidsstyring. 
Det betyder, at man f.eks. kan etablere adgangskontrol 
på porten efter lukketid.   
 

INTERlOCK
STANDARD HOS DOOR SySTEM



VI SKRÆDDERSyR DIN DØR

Door System har mere end 25 års erfaring med produk-
tion af ståldøre og porte samt en naturlig interesse for at 
gøre tingene nemmere og smartere. Det er din sikkerhed 
for, at vi har det helt rigtige udgangspunkt for at løse din 
udfordring.
Ofte er det ikke muligt at anvende en standardløsning. 
Enten fordi der ikke er plads, eller fordi kunden har nogle 
helt specifikke krav til, hvad dørløsningen skal kunne. Vi 
har teknikere ansat med kompetencer til at løse selv de 
mest utænkelige opgaver. Faktisk er det meget få op-
gaver, som Door System har måtte sige nej til gennem 
virksomhedens historie.  

Vi lægger stor vægt på en udviklingsproces i tæt sam-
arbejde med slutkunderne. Det er jo dem, der skal bruge 
vores løsning. At løse problemet for kunden er dét, der i 
sidste ende skaber værdi for virksomheden.
De problemer, en kunde står med, viser sig ofte at være 
de samme problemer, som andre kunder slås med. Derfor 
arbejder Door System efter devisen; ”at gøre det specielle 
til standard”. Således at den merværdi, vi skaber, bliver til 
gavn for andre kunder - den gode cirkel!

25 åRS ERFaRING

Det kan være lidt af en udfordring at være leverandør 
til Door System. Vi vælger kun de komponenter, som vi 
vurderer til at være de absolut bedste til vores produk-
ter. Vi ved, at det går stærkt i den farmaceutiske bran-
che. Derfor skal tingene fungere. Fokus skal være på de 
samlede levetidsomkostninger – kvalitet belønner sig i 
længden. Der er ingenting sparet ved at anvende billigere 
komponenter, hvis det resulterer i konstant service på 
porten. Vi går meget op i hver enkelt detalje, og derfor er 
der heller ikke noget, der forlader vores fabrik, før vi ved, 
at det er 100% i orden.   

100%
BEVIST KVALITET  

Door System har egne servicemontører i hele landet og 
kan derfor hurtigt reagere på hasteopgaver. Vi forlader 
ikke stedet, før vores produkt er korrekt installeret og 
kører, som det skal.  
Door System tilbyder fuld skala serviceaftaler, der om-
fatter alle døre, porte og læsseramper, som findes i din 
virksomhed.  Vi udfører service og reparation efter alle 
gældende regler. Dette omfatter naturligvis også produk-
ter fra andre portleverandører. 

24/7
KUNDESERVICE

VI BYGGER ALLE  
VORES PRODUKTER  

PÅ EGEN FABRIK  
I ØSTJYLLAND. DET  

SIKRER BÅDE KVALITET  
OG FLEKSIBILITET



Door System udvikler og leverer dør- og portløsninger af 
allerhøjeste kvalitet. Det betyder også, at vores løsninger 
måske ikke umiddelbart er de billigste på markedet. Men 
høj driftsikkerhed og store besparelser i energiforbrug og 
vedligeholdelsesudgifter gør det til en særdeles favorabel 
investering set over den samlede levetid.
Vi udvikler og producerer alle døre og porte på vores egen 
fabrik i Hasselager. Dygtige medarbejdere, der gennem 
mange år har sikret sig stor viden og indsigt, er en af de 
væsentligste årsager til den høje kvalitet, Door System 
leverer. Vi har egne servicemontører i hele landet og kan 
tilbyde fuld skala serviceaftaler.

Door Systems grundholdning er at du ikke skal vente på 
at få et tilbud fra os.  Vi har forståelse for at ting haster, 
og derfor 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  

Dokumentation som kvalitetssikring, drift og vedligehold 
sender vi naturligvis ud i forbindelse med leverancen. Vi 
lever op til alt hvad der påkræves, som f.eks. CE-mærkning 
og maskindirektiverne. Derudover laver vi selv datablade, 
tegninger og montagevejledninger på alle vores døre/
porte.  Vi har ganske enkelt den tekniske kompetence i 
virksomheden til at sikre 100 % dokumentation på vores 
løsninger.

RING 
8692 1171

INHOUSE  
KOMPETENCE

KvalITET løNNER SIG

MODTAG DIT TILBUD I DAGDOKUMENTATION PÅ ALT

DOORSYSTEM a/S 
Hovvejen 148

DK-8361 Hasselager
Denmark

Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81

www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk

Door System udvikler, producerer og monterer døre og 
porte til industrien i Norden. Udover at levere special-
løsninger til den farmaceutiske industri, så leverer vi 
også køle- og frostrumsdøre og hurtigporte til fødeva-
reindustrien og andre brancher.
Vore produkter opfylder de strengeste krav, der stilles 
til installationer i produktioner med høje hygiejnekrav. 
Fælles for alle vores dørløsninger er høj kvalitet og lav 

vedligeholdelse. Det er nok derfor, at vi har mange til-
fredse kunder i mange forskellige brancher.
Vores dørløsninger er at finde i alle hjørner af  industrien, 
lige fra off-shore- og skibsindustrien til detailhandelen.
Blandt de virksomheder, som har gavn af vores produk-
ter, finder man både slagterier, medicinalvirksomheder, 
mejerier, og supermarkedskæder.

avancerede døre og porte til industrien

KVALITETSPRODUKTER BETALER SIG SELV TILBAGE PÅ DEN LANGE BANE

KONKURRENTKR.
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