
Dørbladet fremstilles af 5 mm hårdt og transparent polycar-
bonat plast. Materialet er ekstremt slagfast og er derfor mod-
standsdygtigt overfor eventuelle påkørsler. Det glasklare ma-
teriale giver fuldt udsyn og er dermed en sikker passage for 
modkørende trucks eller gående personale. På den nederste 
del af dørpladen bliver der påmonteret en indfarvet slidplade, 
som giver yderligere stabilitet.

Dørene kommer som standard med en 1,0 mm rustfri gri-
bekarm, og dørbladet består af en kraftig aluprofil med 
en påmonteret bagkantliste, der er designet således, at 
risikoen for klemskaber minimeres. Hængslerne er udvik-
let af Door System og fjedrene i hængslerne er integreret 
i aluprofilen, hvilket gør, at du slipper for at bore et hul i 
væggen til fjedrene.

POLYCARBONAT
HVAD ER DET?

Polycarbonat er et plastmateriale, der på trods af sin 
lethed er kendetegnet ved at være hårdt og mod-
standsdygtig overfor eksempelvis varme og kulde. Fordi 
materialet nærmest er brudsikkert, er det ideelt til 
anvendelse i forbindelse med svingdøre.

POLYCARBONAT 
SVINGDØRE ER 
OMKOSTNINGSVENLIGE, 
EKSTREMT STÆRKE OG 
OPTIMERET TIL OMRÅDER 
MED MEGET TRAFIK
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POLYCARBONAT SVINGDØRE

5 mm
DØRBLADET

1,0 mm 
RUSTFRI GRIBEKARM



Skræddersyede løsninger
Hos Door System  kender vi ikke ordet ”standard”, og derfor 
skræddersyr vi altid døren specifikt til din virksomhed. Hos 
Door System har vi udviklet vores helt egen polycarbonat 
svingdør, som er fremstillet til at kunne holde i mange år. 
Eksempelvis er hængslerne udviklet således, at fjederen 
er integreret i aluprofilen, så man slipper for bore hul til 
den i væggen. Der er mange montører, der gennem tiden 
har ønsket sig denne løsning, når de fx skulle bore ud i en 
betonvæg – og nu er den her!

Hængsler
Hængslerne i karmdelen består af et forstærket kompo-
sitmateriale, som både udgør fastgørelse mod karmen og 
sørger for en lav friktion. Gaflen, som griber fat om dørbladet, 
er fremstillet i anodiseret aluminium.

Løsning til 2 miljøer
Industriel pendeldør er velegnet i områder med høj trafik, 
og hvor man ønsker at skille 2 miljøer ad - fx kulde/varme, 
mørke/lys eller rent/beskidt. Det hygiejniske materialevalg 
gør døren perfekt til levnedsmiddelindustrien, og døren bliver 
ofte brugt i bagerier, slagterier, kantiner eller storkøkkener. 
Døren er dog også hyppigt anvendt til supermarkeder og 
andre steder, hvor man fx ønsker at adskille et lagerområde 
fra et kundeområde.
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Dørplade: 

5 mm polycarbonat

Slidplade H:1200 mm: 

1,5 mm ABS plast begge sider af 
dørblad.

Stødbøjler:

300 og 600 mm støjbøjler i kraf-
tig plast.

Ekstra åbningsgrad: 

180 gr.

Hængsler:

Mulighed for selvhold.

Farvevalg: 

Lakerede døre fremstilles i std. 
RAL farver

Farver: 

Sort, blå, klar blå, lys grå, mørk 
grå

Automatik:

• Automatik indkapslet rustfri  

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Induktionssløjfe

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

POLYCARBONAT SVINGDØRE:

•   Fremstilles af 5 mm transparent polycarbonat plast
•  1,0 mm rustfri gribekarm
•  Optimal til områder med høj trafik
•   Polycarbonat er et relativt billigt materiale, hvilket    

gør dørløsningen omkostningsvenlig.

hygiejneskab


