
VI LEVERER EKSTREMT STÆRKE OG 
TOPISOLEREDE DØRLØSNINGER, 
DER HOLDER FØDEVAREINDUSTRIENS 
UDGIFTER TIL ENERGI, DRIFT 
OG VEDLIGEHOLDELSE PÅ ET 
MINIMUM

Hos Door System har vi siden starten i 1998 haft fuld 
fokus på fremstilling af den højest mulige kvalitet, når 
det gælder døre og porte til fødevareindustrien. Derfor 
gennemfører vi også løbende interne tilfredshedsunder-
søgelser blandt vores kunder. Den seneste undersøgelse 
viser, at hele 78 % af vores kunder vurderer, at kvaliteten 
af vores produkter er bedre eller meget bedre end kon-
kurrenternes.

78 %
KVALITET

Door System har specialudviklet DS800 termoport til 
frostrum i fødevareindustrien. Høj isoleringsevne og høj 
rullehastighed luner på budgettet. 75.000 kWh: Det var 
besparelsen pr. år, vi beregnede for en kunde, der ville 
skifte sin rulleport til frostrummet ud med DS800. Tre 
år senere beregnede Teknologisk Institut, at den reelle 
besparelse er tæt på 90.000 kWh pr. år.

75.000
ENERGIBESPARELSE, KWH

WWW.DOORSYSTEM.DK

Door System har i mere end 15 år leveret holdbare 
dørløsninger til danske fødevarevirksomheder. Derfor 
ved vi, at kravene fra fødevareindustrien er nogle af de 
skrappeste, der kan stilles, når det gælder rengøring, 
hastighed, slitage og vedligeholdelse. Vi ved også, at 
der fra forskellige myndigheder ofte opstår nye krav, 
som kræver opfindsomhed og tilpasningsevner. Det er 
baggrunden for, at vi kan tilbyde dørløsninger, der er 
skræddersyet til fødevareindustrien og samtidig kan til-
passes den enkelte fødevarevirksomheds særlige behov. 

Løsninger specialudviklet 
til fødevarevirksomheder

LØSNINGER TIL FØDEVAREINDUSTRIEN



ILD INGEN ADGANG

MADE TO BE USED

Door System har alle de nyeste godkendelser på brand-
døre til anvendelse i fødevareindustrien og er hele tiden 
på forkant med gældende krav og regler. Vi ved, at du 
som fødevareproducent kan spare rigtig meget på din 
forsikringspolice, hvis du installerer brandcertificerede 
døre og porte i din produktion. Ofte kan du hente dele af 

investeringen hjem på en lavere omkostning til forsikrin-
gen. Udover at døre og porte modstår brand, så er de også 
rengøringsvenlige. Door Systems porte og døre leveres, alt 
efter behov, med røgdetektorer, ABDL eller som forberedt 
for ABA anlæg.

BRANDDØRE

HEAVY METAL
Kravene til dør- og portløsninger fra fødevareindustrien 
er nogle de allerskrappeste, der kan stilles, når det gælder 
holdbarhed, rengøring, hastighed, slitage og vedligehol-
delse. Det er uanset, om vi taler om slagterier, mejerier, 
fiskefabrikker eller småkagevirksomheder. Vi ved det, 
for Door System leverer nemlig holdbare dørløsninger til 
dem alle. F.eks. kræver det en hel del, når 100 velvoksne 
slagtere går gennem en af vores døre 360 dage om året. 
Hvis kvaliteten er for ringe, så står du med håndtaget i 
hånden, inden der er gået et år. Derfor er vores døre pro-
duceret med kraftige håndtag, beslag, hængsler mm, så 
vi sikrer en lang holdbarhed. For hvis dørene er nedslidte 
efter 3-4 år, hvad er en besparelse på materialerne så 
værd i det lange løb?

VI LEVERER

En dør er ikke bare en dør, når man leverer til fødevare-
industrien. Der opstår ofte specielle krav fra forskellige 
myndigheder, som kræver opfindsomhed og tilpasnings-
evne af os. Det kan være, at dørene skal tilpasses glide-
banegennemføringer eller conveyorsystemer samtidig 
med, at der er krav til rengøringsvenlighed, isolering og 
brandsikkerhed. Door System er eksperter i at tænke nye 
løsninger. Hos Arla Food havde de fx en udfordring med 
et conveyorbånd, der skulle passere en brandvæg. Door 
System havde løsningen. ”Vi tager da bare båndet med på 
porten!” Enkelt, men effektivt. Når brandmelderen udløser 
porten, bremses båndet, og en sektion, der er fastmon-
teret på porten, glider til siden. Så er hullet lukket, og 
brandmyndighederne er tilfredse.

NYTÆNKNING



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 produkter. 
Vi ved, at det går stærkt i fødevareindustrien. Derfor skal 
tingene fungere. Fokus skal være på de samlede levetids-
omkostninger – kvalitet belønner sig i længden. Der er in-
genting 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 fødevareindustrien, så leverer vi også køle- 
og frostrumsdøre og hurtigporte til den farmaceutiske 
industri, detailbranchen 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.

TID

DOOR SYSTEM


