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HØJ ISOLERINGSVÆRDI 

Vores skydedøre fremstilles efter dine mål, og leveres 
med en dørbladstykkelse på 40, 60, 100 eller 150 mm 
afhængigt af om dørene skal bruges til køl, frost eller 
blot som adskillelse mellem 2 rum. Vi anvender mate
rialer med højisoleringsværdi og samtidig er portene 
udviklet med nedfald på skinnen, så porten er helt tæt, 
når den er lukket.

SKYDEDØRE DER ER 
EFFEKTIVE, DISKRETE OG 
DRIFTSSIKRE BETYDER 
MINDRE SERVICE OG 
VEDLIGEHOLDELSE FOR 
DIN VIRKSOMHED

WWW.DOORSYSTEM.DK

SKYDEDØRE

Skydedøre fra Door System er både hurtige, effektive, diskrete 
og driftssikre. Vi har konstrueret dem således, at man balancerer 
vægten af porten optimalt, så slitagen på kørehjul, beslag mm 
begrænses til et absolut minimum. Det betyder mindre service 
og vedligehold, og på den måde skaber selv en skydedør værdi 
til virksomheden.
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SLITAGE 

Hos Door System har vi et stort fokus på hygiejne: Enten 
skal alt kunne rengøres, eller også skal alt som minimum 
kunne indkapsles. Derfor har vi, modsat andre producenter, 
udviklet dørkassen og karmene på skydedørene med en 
78 graders hældning. På den måde undgår man, at porten 
bliver en skidtsamler og sikrer, at vandet kan løbe af.

78 grader
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Det kører på skinner
Skydedøre fra Door System er markedets hurtigste og holder 
bogstaveligt talt hju lene i gang i dansk erhvervsliv.
 
Bygget på erfaring
Vores skydedøre er udviklet af erfarne praktikere, der kender 
alt til holdbarhed, funktionalitet, vedligeholdelse og brugbart 
design. Hvis noget går galt, løses problemet hurtigt og med 
minimale driftsforstyrrelser. Effektiviteten viser sig også 
i håndtag og beslag. De er alle ”skjulte” og dimensioneret 
til at tåle påkørsler, hårdhændet brug, højt tempo, barske 
hygiejne krav, og hvad de nu ellers bliver udsat for i en travl 
hverdag.
 
Du vælger selv
Portene bliver som udgangspunkt leveret sideskydende, 
men hvis det kniber med pladsen til begge sider, kan de 
også fremstil les som vertikaltgående. Materialet er stål, 
og du vælger selv, om det skal være galvaniseret, lakeret 
eller rustfrit stål. Vi løser ofte ”de mest umulige” opgaver, 
og udvikler skræddersyede løsninger, når de fysiske rammer 
ikke tillader en standardløsning.
 

Automatik
Portene leveres enten som manuelt betjent eller med auto
matik. Hvis du vælger automatik, slipper du for direkte kon
takt med håndtag og dør. Der kan vælges en lang række 
løsninger for åbning og lukning af dørene.
Alle risici for at blive klemt er minimeret, og naturligvis 
overholder dørene altid de seneste sikkerhedskrav fra myn
dighederne. I forbindelse med køl og frost skal porten ofte 
fungere sammen med en hurtigport, som tit anvendes i 
dagtimerne, hvor trafikken er intens. Skydedøren kan også 
bygges sammen med andre automatiske installationer, som 
f.eks. transportbånd, sluser, og vaskemaskiner. Dermed bliver 
den en integreret del af jeres produktionsflow.
 
Hastighed
På automatiske døre indstilles åbne og lukkehastighed i 
forhold til behovene. Vi tilbyder specialbyggede skydedøre, 
der åbner med øget hastighed.
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Dørtykkelse: 

40, 60, 100, 150 mm

Udformning: 

Dørblad fremstilles med 78° skrå 
top og side.

Isolering: 

Polyuretan (OUR) skum, polyiso
cyanurat (PIR) skum . I branddøre 
dog brandbatts.

Plademateriale: 

Galvaniseret stål, Lakeret stål, 
rustfri stål AISI304 eller syrefast 

stål AISI316.

Karm: Kraftig rustfri stålprofil.

Køreskinne: Ekstruderet anodi
seret aluminium.

Sikkerhed: Automatiske døre er 
udstyret med:

• Bundskinne med kantsikring

• Fotocelle i karmben

• Påkørselssikring

• Fotocelle kantsikring

• Motorovervågning

Åbnehastighed: 

Variabel fra 0,30,6 m/sek. Fra 
fabrikken sat til 0,4 m/sek.

(Øget hastighed som option.)

Lukkehastighed: 

Variabel fra 0,3 til 0,5 m/sek.

El: 230 V, 16 Amp.

Motor: 230 V, 0,75 kw.

Styring: 

CPU opbygget. Fejlindikator og 
frekvensomformer er standard 
m.m.

Impulsgiver: 

Trykknappanel med nødstop som 
standard.

Øvrige: Skydedøre kan imod 
merpris leveres med:

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Induktionssløjfe

• Vindue

• Lås

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


