
VI LEVERER ROBUSTE  
DØRLØSNINGER, DER HOLDER 
UDBUDNE GÆSTER UDE OG  
PASSER TIL DETAILHANDLENS  
BEHOV FOR TEMPO, SIKKERHED  
OG MODERNE STYRINGER

Hos Door System ved vi, at detailbranchen har brug for 
robuste ståldøre, der både kan holde til den daglige brug og 
holde de natlige gæster ude. Derfor har vi udviklet ”atom-
døren”. Vi bruger nogle af markedets kraftigste materialer, 
og dørene bliver fremstillet med 2,0 mm stålkarme, der 
gør dem stærkere og mere robuste overfor indbrud. Kort 
sagt: Ingen adgang for ubudne gæster!

Vi ved, at det går stærkt i detailhandlen. Derfor har vi 
udviklet en hurtiggående rulleport, der bevæger sig med 
2 m/s – så hvis porten skal rammes, skal der virkelig køres 
stærkt. Frekvensomformere sikrer blid start og slut, når 
porten kører op og ned. Det minimerer vedligeholdelses-
omkostningerne. Du sparer altså både tid og penge med 
en hurtigtgående rulleport fra Door System.

2 mm 2 m/s
TYVERISIKREDE STÅLDØRE HURTIGGÅENDE RULLEPORTE

WWW.DOORSYSTEM.DK

Door System samarbejder med en række af landets 
største detailvirksomheder som Kiwi, Kvickly, Netto, 
Rema1000 og Lidl. Et samarbejde der har resulteret i 
udviklingen af holdbare, funktionelle og moderne dør-
løsninger – altid med øje for de specifikke behov, der ef-
terspørges af branchen: Hurtige løsninger, der mindsker 
medarbejderens ventetid, vigtigheden af tyverisikring 
og moderne styringer, der indeholder alle de redskaber, 
en moderne virksomhed har brug for.

Løsninger med øje for 
detailhandlens behov

LØSNINGER TIL DETAILHANDLEN



KÆDEREAKTION

BRAND- OG FLUGTVEJSDØRE

MADE TO BE USED

I detailhandlen går det ofte stærkt samtidig med, at det 
er en arbejdsplads med mange mennesker. En kombina-
tion der gør, at der hver dag går rigtig mange ud og ind af 
virksomhedens døre og porte, og muligheden for påkørsler 
og slitage øges. Hos Door System har vi udviklet nogle 
døre til detailhandlen, hvor robusthed er nøgleordet. Vo-
res døre er fremstillet i markedets kraftigste materiale 
samtidig med, at dørene laves med ekstra forstærkning. 
Dørene bliver lavet med 2,0 mm rustfri stålkarme med 
isvejst fodplade, hvor disse boltres fast i gulvet, hvilket 
gør dørene særdeles robuste.   

Vi er klar over, at slitage og påkørsler ikke kan undgås 
i detailbranchen, men der hvor vi kan forebygge, gør vi 
det. For at minimere antallet af buler i dørene, leveres 
dørbladene med en pladetykkelse på op til 1,5 mm. Her-
til udstyres vores døre med rustfrie hængsler, der giver 
mulighed for at åbne døren helt op i 180 grader og på den 
måde minimere risikoen for påkørsel fra bagsiden. 

ROBUSTHED

Door System blev oprindelig etableret med udgangspunkt 
i produktion af døre og porte til fødevareindustrien. Som 
resultat af flere henvendelser fra forskellige supermar-
kedskæder, der forgæves havde efterspurgt nogle robuste 
ståldøre, indledte Door System et samarbejde med bl.a. 
Netto for at udvikle skræddersyede døre, hvor der er ta-
get højde for sikkerhed og daglig brug. Siden er flere af de 
store supermarkedskæder kommet til, og Door System 
leverer i dag ståldøre og rulleporte til landets største 
supermarkedskæder.  

SÅDAN STARTEDE DET…

SAFETY FIRST
Door System leverer branddøre, brandporte og flugtvejs-
døre til detailhandlen og er hele tiden på forkant med 
gældende krav og regler. Vi er vant til at kombinere brand-
døre med andre døre som svingdøre, hurtiggående porte, 
kølerumsdøre eller frostrumsdøre, og vi kender proble-
matikken, når der både er flugtvejskrav og brandkrav til 
samme døråbning. Det er udfordringer, vi kender og er 
fortrolige med at løse. 
Samtidig har vi udviklet et superkig, der muliggør et 180 
grader overblik indefra. Det er en speciel dørspion, der 
giver medarbejderen fuld oversigt over hvem, der står 
på den anden side af døren , og dermed øger sikkerheden 
for jeres personale. 



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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DOOR SYSTEM


