
VI LEVERER HOLDBARE 
DØRLØSNINGER, SOM TILPASSES  
VORE KUNDERS OFTE UNIKKE 
BEHOV. FORDI I EN TRAVL 
HVERDAG SKAL DET IKKE VÆRE 
DØRENE I DIN VIRKSOMHED, DER 
SINKER DIN FORRETNING.

Hos Door System tror vi på, at kvalitet belønner sig i 
længden. Vores fokus er de samlede levetidsomkostnin-
ger for kunderne. Derfor vælger vi kun de absolut bedste 
komponenter til vores dørløsninger. Vi går op i hver eneste 
detalje og intet forlader fabrikken, før vi ved, at det er 100 
% i orden.

Hos Door System har vi egne servicemontører i hele landet 
og kan derfor hurtigt reagere på hasteopgaver. Vores ser-
vicetelefon er åben døgnet rundt. Vi tilbyder fuld skala ser-
viceaftaler, der omfatter alle døre, porte og læsseramper i 
din virksomhed. Service og reparationer udføres efter alle 
gældende regler. 

100% 24/7
BEVIST KVALITET KUNDESERVICE

WWW.DOORSYSTEM.DK

Kvalitetskomponenter 
betyder høj driftsikkerhed 
hvilket igen betyder lave 
driftsomkostninger

Door System udvikler, monterer og servicerer 
ståldøre og -porte til industrien i hele verden.



DREVET AF PASSION  
FOR KVALITET OG INNOVATION

VI BYGGER ALLE VORES 
PRODUKTER PÅ EGEN FABRIK I 
ØSTJYLLAND. DET SIKRER BÅDE 
KVALITET OG FLEKSIBILITET

Door System har siden 1998 udviklet, produceret og monteret 
døre og porte til industrien i Europa og resten af verden. Vores 
grundfilosofi har fra starten været, at vores dørløsninger skal 
være af allerhøjeste kvalitet.  
Det betyder også at vores løsninger ikke altid 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 og de mange innovative løsninger, 
Door System leverer.



VORES FILOSOFI
Hos Door System udvikler vi alle vores dørløsninger ud 
fra den samme grundfilosofi: Kvalitetsprodukter beta-
ler sig selv tilbage på den lange bane – både for vores 
kunder og for os selv. Vi skal leve af vores dørløsninger 
og ikke af vores reservedele.

EGEN FABRIK
For at kunne realisere vores filosofi, er vi gået mod 
strømmen og har valgt at samle produktionen og ud-
vikling under ét tag i Danmark. Med håndplukkede, in-
novative og erfarne medarbejdere, der konstant har 
fokus på at gøre det lidt bedre, minimere fejl og redu-
cere vedligeholdelsesomkostningerne.

DS700 rulleport: Udviklet med 
henblik på at yde den maksi-

male hastighed og driftsikker-
hed under alle forhold

KVALITET DER 
BETALER SIG SELV
Investering i dørløsninger af høj kvalitet betaler sig hurtigt tilbage 
gennem lavt energiforbrug, lave vedligeholdelsesudgifter og lang 
holdbarhed.

KONKURRENT
KR.

TID

DOOR SYSTEM



Da Door System startede i 1998 var det med udgangspunkt 
i hængslede døre og skydedøre til fødevareindustrien, hvor 
hygiejne og isolering er to meget væsentlige parametre. Si-
den har vi udvidet og udviklet sortimentet væsentligt i takt 

med, at vi gennem årene har fået nye kunder fra forskellige 
brancher med nye behov. Derfor kan vi i dag også tilbyde rul-
leporte og branddøre samt ståldøre og svingdøre. Derudover 
leverer vi en fleksibel og stærk bændelgardin-løsning.

Vores hurtiggående og støjsvage rulleporte er skræddersyet 
til supermarkeder, lagerhaller, forarbejdningslokaler, frostrum 
og er tilpasset kundernes specifikke behov og krav til hastig-
hed, hygiejne, vindstabilitet, kuldepåvirkninger, isolering mm. 
Rulleportene leveres med vores unikke påkørselssikring, der 
gør det enkelt og hurtigt selv at få porten i drift igen efter 
en evt. påkørsel.

Door System leverer branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. 
Vi er hele tiden på forkant med gældende krav og regler og er 
vant til at kombinere branddøre med andre døre som sving-
døre, hurtiggående porte, kølerumsdøre eller frostrumsdøre. 
Vi kan levere vores døre med ABDL anlæg, eller forberede 
dørene for central ABA anlæg.

Konstrueret til at blive brugt. Ingen adgang for ubudne gæ-
ster. Vi anvender nogle af branchens kraftigste materialer. 
Op til 2 mm rustfri stålkarme, dørblade med pladetykkelser 
på op til 1,5 mm og solide rustfri stålhængsler, der kan åbne 
i 180 gr. Dørene kan udstyres med magnetkontakt, elslutblik, 
dørspion med 360 gr. udsyn, natlås, nøddørsbeslag, gellerist 
og meget mere.

VORES PRODUKTER

RULLEPORTE

BRANDDØRE

STÅLDØRE

SE ALLE VORES PRODUKTER PÅ VORES 
HJEMMESIDE WWW.DOORSYSTEM.DK

HEAVY 
METAL



Skydedøre fra Door System holder bogstaveligt talt hjulene 
i gang i dansk erhvervsliv. De er markedets hurtigste,  mest 
effektive, diskrete og driftsikre. Vægten er optimalt afba-
lanceret så slitage på hjul og beslag minimeres. Dørkasse og 
karme er udviklet med en hældning på 78 gr. og bundtæt-
ninger og lister er monteret i plan med dørblad. Det sikrer 
optimal hygiejne og nem rengøring. 

Bændelgardiner fra Door System er en enkel og billig måde 
at skabe rumadskillelse på. Bændelgardiner anvendes mod 
træk, støv, varme, kulde og støj samtidig med, at der sik-
res uhindret transportgennemgang. Vi har udviklet et unikt 
ophængssystem i galvaniseret og rustfri stål, som gør det 
nemt at montere og udskifte bændler. Bændlerne leveres 
som løsdele og er nemme at håndtere. Vi leverer bændel-
gardinerne efter mål.

Door System konstruerer hængslede døre i mange varianter. 
Karmen laves som standard i rustfri stål, og vi skræddersyr 
dør, karm og modkarm præcist efter dit behov. Vores tilbehør 
til hængslede døre bliver udført i materialer af højeste kvali-
tet, uanset om det gælder låsekasser, dørpumper, hængsler 
eller paskvilbeslag.

Polycarbonat er et ekstremt let og stærkt materiale, som 
er velegnet til svingdøre i områder med høj trafik, hvor man 
ønsker at adskille 2 miljøer som fx kulde/varme, mørke/lys, 
eller rent/beskidt. Vi har udviklet vores helt egen polycarbonat 
svingdør. Med specialudviklede hængsler integreret i alupro-
filen. Fjeder i rygprofil, der sikrer enkel montage. Dørblad i 5 
mm transparent polycarbonat, som giver fuldt udsyn. Klemfri 
bagkant af sort gummi, der sikrer mod klemskader.  

SKYDEDØRE

PVC-BÆNDELGARDINER

HÆNGSLEDE DØRE TIL KØL OG FROST 

POLYCARBONAT SVINGDØRE

FRYSER
DIN

HEST



Hos Door System kender vi ikke ordet standard. Vi udvikler 
altid vores dørløsninger med udgangspunkt i vores grundfi-
losofi – at det skal være topkvalitet og gøres med forståelse 
for de særlige udfordringer den enkelte kunde og branche står 
overfor. Det gør vi bedst i tæt samarbejde med vores kunder.

Det er sådan vores 100 % rengøringsvenlige rulleporte, der 
kan tåle trykforskelle på op til 45 Pa er blevet udviklet til den 
farmaceutiske industri. Det er sådan vores ekstremt stærke 
og indbrudssikre ståldøre med 180 gr spionkig er blevet ud-
viklet til detailhandlen. Og det er sådan vores topisolerede 
og energibesparende porte til fødevareindustrien er kommet 
til verden.

Det tætte samarbejde med vores kunder har betydet, at 
vi i dag, uden at blinke, tør kalde os eksperter i udvikling og 
levering af dørløsninger til den farmaceutiske industri, de-
tailhandlen og fødevareindustrien.

VORES KUNDER

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER

Door System har mere end 15 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. Der-
for arbejder Door System efter devisen, at udvikle vores 
specialløsninger, så de skaber merværdi og kan blive til 
gavn for andre kunder - den gode cirkel!

SPECIALISEREDE LØSNINGER TIL 
SPECIFIKKE BRANCHER, UDVIKLET I 
SAMARBEJDE MED VORES KUNDER



Optimeret til trykforskelle på op til 45 Pa. Nem adgang til 100 % 
rengøring. Indkapsling af automatik i rustfrie og vandtætte kas-
ser. Ingen synlige skruer og montagepropper. Interlock system 
mellem porte og døre. 

Det er blot nogle af de detaljer, der gør vores løsninger til det 
rigtige valg for den farmaceutiske industri.

DU KAN DOWNLOADE VORES BROCHURE TIL DEN FARMACEUTISKE 
INDUSTRI PÅ DOORSYSTEM.DK

Gennem samarbejde med en række af landets største detailvirk-
somheder som Kiwi, Kvickly, Netto, Rema1000 og Lidl har vi udviklet 
holdbare, funktionelle og moderne dørløsninger, der holder ubudne 
gæster ude og passer til detailhandlens behov for tempo, sikkerhed 
og moderne styringer.

DU KAN DOWNLOADE VORES BROCHURE TIL  
DETAIL HANDLEN PÅ DOORSYSTEM.DK

Døre til fødevareindustrien. Det var her, det hele startede. I 
mere end 15 år har vi udviklet og leveret ekstremt stærke 
og topisolerede dørløsninger, der holder fødevareindustriens 
udgifter til energi, drift og vedligeholdelse på et minimum.

DU KAN DOWNLOADE VORES BROCHURE TIL  
FØDEVAREINDUSTRIEN PÅ DOORSYSTEM.DK 

FARMACEUTISK INDUSTRI

• 100% RENGØRINGSVENLIGHED
• KLARER TRYKFORSKELLE PÅ OP TIL 45 PASCAL
• INTERLOCK LØSNING INDBYGGET SOM STANDARD
• INGEN SYNLIGE SKRUER OG MONTAGEPROPPER 

• TYVERISIKREDE STÅLDØRE, MARKEDETS KRAFTIGSTE KARME
• SUPERKIG MULIGGØR 180 GRADER UDSYN INDEFRA
• STATE OF THE ART BRANDDØRE, BRANDPORTE OG FLUGTVEJS–DØRE
• MADE TO BE USED - MARKEDETS MEST ROBUSTE DØRE

• ISOLERING SPARER MASSER AF ENERGI
• SIKRING MOD PÅKØRSEL GIVER LAVE VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER
• HØJ ÅBNEHASTIGHED GIVER ØGET EFFEKTIVITET
• HYGIEJNE - TÅLER AT BLIVE RENGJORT  

DETAILHANDEL

FØDEVAREINDUSTRIEN

SPECIALISEREDE LØSNINGER TIL 
SPECIFIKKE BRANCHER, UDVIKLET I 
SAMARBEJDE MED VORES KUNDER



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

“Den påkørselssikring Door System har på deres hurtig-
porte er enkel men genial - det er det, vi vil have!”
Arla Food, Bov Mejeri

“Energiberegningerne på den isolerede hurtigport
overbeviste os om, at det skulle prøves!”
Tulip, Svenstrup

“Vi har handlet rigtig mange porte og døre hos
Door System - de er hurtige på aftrækkeren, når vi
mangler noget!”
Danish Crown Amba Ringsted

“Der var penge at spare i strøm - så vi tog 11 isolerede
hurtigporte. Nogle af dem kører op til 50.000
gange om måneden - og vi oplever ikke nogen problemer,
der ikke kan løses af vore egne folk!”
INCO Denmark

“Portene fungerer fantastisk - og de problemer, vi
oplever, afklares hurtigt med et telefonopkald til
Door System!”
Fan Milk Ltd.

“Når vi læsser varerne til transport, kører vores
trucks direkte gennem sluserne ud på lastbilerne.
Door System-portene reagerer så hurtigt og præcist,
at truckføreren ikke behøver at standse. Ligesom den
hurtige åbne- og lukketid sikrer, at tabet af kulde fra
lageret bliver minimalt. Hvilket igen sparer energi”
Bring Frigoscandia Helsingborg

”Nu har porten fungeret i tre år og i forbindelse med et nyt 
energispareprojekt har Teknologisk Institut gennemgået 
virksomheden og beregnet på en tilsvarende port. De har 
vurderet at besparelsen er tæt på 90.000 kwH på årsbasis!!”
Claus Sørensen Engesvang

En intern undersøgelse viser at hele 78% af vores kunder 
vurderer, at kvaliteten på vores produkter er bedre eller 
meget bedre end konkurrenternes.  17% synes, at vores 
kvalitet er mindst lige så god som konkurrenternes, mens 
kun 5 % vurderer kvaliteten er lidt lavere. Vi arbejder på 
at ændre det sidste tal til 0%!

Vi er stolte af at have branchens bedst kvalificerede 
montører og medarbejdere, hvilket kommer vore kunder 
til gode. 82% af vores kunder vurderer nemlig, at vores 
service og montage er bedre eller meget bedre end vores  
konkurrenters.  

78% 82%
KVALITET

DET SIGER VORES KUNDER

SERVICE OG MONTAGE

HØJ KVALITET OG SERVICE BETYDER FORDELE 
SOM GØR EN FORSKEL, HVILKET BETYDER 
TILFREDSE KUNDER


