
Vores døre fremstilles efter dine mål og leveres med en dør-
bladstykkelse på 40, 60, 100 eller 150 mm - alt afhængigt af 
om dørene skal bruges til køl eller frost. Vi anvender materialer 
med høj isoleringsværdi. Sam tidig bliver dørene leveret med 
kraftige tætningslister, som sikrer, at døren er helt tæt, når 
den er lukket – og du sparer penge på elregningen.

Hos Door System anvender vi pladetykkelser på vores køl- og 
frostrumsdøre på min 0,8 mm og typisk kraftigere. Derved 
sikrer vi, at du får en meget holdbar dør, og vi minimerer sam-
tidig risikoen for buler – dine døre er simpelthen pænere i læn-
gere tid.

KØL- OG FROSTRUMSDØRE 
ER EN OPTIMAL LØSNING I 
FORHOLD TIL DE SKRAPPE 
HYGIEJNEKRAV, DER ER I 
FØDEVAREINDUSTRIEN

WWW.DOORSYSTEM.DK

KØL- OG FROSTRUMSDØRE

150 mm
DØRBLADSTYKKELSE OP TIL

0,8 mm
PLADETYKKELSE MINIMUM

BYGGET TIL SKRAPPE 
HYGIEJNEKRAV

FUNKTIONEL OG HOLDBAR

Door Systems køl- og frostrumsdøre er fremstillet i et 
enkelt, funktionelt og holdbart design. Vi fremstiller dør-
blad og karm med en skrå kant som standard, således 
at løsningen på alle måder bliver optimal i forhold til 
rengøring – også når det gælder de skrappe hygiejne- 
krav i fødevareindustrien.



Forskellen ligger i detaljen
Man siger, at ”djævlen ligger i detaljen”. Sådan er det også 
med døre. Hos Door System har vi udviklet vores egen serie 
af hængsler, hvor vi har flyttet drejepunktet, så man undgår 
friktion mellem karm og tætningslister og dermed slitage på 
gummilisten. Derudover bruger vi kraftigere hængsler end 
vores konkurrenter, hvilket betyder, at døren åbner upåkla-
geligt - også efter 10-15 års brug.
 
Nem at servicere
Hos Door System tænker vi altid på dine omkostninger - også 
når dørene er monteret og i brug. Har du fx et defekt varmeka-
bel, tager det kun vores montør ganske kort tid at skifte den.
  
Design med tanke på hygiejne
Vores dørblad bliver udformet til indfældning og delvis ind-
fældning i karm. Som standard bliver Door System’s karm 

udført i rustfrit stål. Vi tilpasser karm og modkarm efter 
dine ønsker og behov, så du får en stor fleksibilitet i miljøet 
omkring døren. Dørene er tætnede med en silikonegummi, 
som er velegnet til alle typer produktion, men specielt vel-
egnet til fødevareindustrien, da den hverken afgiver lugt-, 
smags- eller giftstoffer.

Branddør til køl- og frostrum
Krav og fokus på brandkrav er med rette blevet skærpet 
de seneste år. Kombinationen mellem høj isoleringsevne og 
brandmodstand er ofte en udfordring, da materialer med høj 
isoleringsevne ofte også er brandbare, men Door System har 
udviklet nogle døre der både kan holde kulden inde og ilden 
ude. Hos Door System kan du få branddøre til både kølerum 
og frostrum.
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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

Dørtykkelse: 

40, 60, 100, 150 mm.

Udformning: 

Dørblade er indfældet i rustfri

karm.

Isolering: 

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

dog brandbatts eller skamol.

Plademateriale: 

Galvaniseret stål, akeret stål, 
rustfri stål AISI304 eller syrefast 

stål AISI316.

Karm: 

Rustfri stål med 78 grader 
hældning.

Farvevalg: 

Lakerede døre fremstilles i std. 
RAL farver.

Valg af døre:

40 mm svingdør til kølerum ned 
til 5°

60 mm til kølerum ned til 5°

100 mm til kølerum ned til 1°

100 mm til frostrum ned til -10°

150 mm til frostrum under -10°

Ekstraudstyr: 

Hængslede døre kan udføres

med automatik (Vi anbefaler 
dog ikke automatik hængslede 
frostrumsdøre).

Frostdøre: 

Døre til frostrum leveres med

varme i dørblad og karmben.

Øvrige. Hængslede døre kan 
imod merpris leveres med:

• Automatik

• Automatik indkapslet rustfri

 

• 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

KØL- OG FROSTRUMSDØRE:

• Materialer med høj isoleringsværdi og kraftige 
tætningslister

• Enkelt, funktionelt og holdbart design
• Dørene er tætnede med en silikonegummi, som 

er velegnet til alle typer virksomheder
• Brandtillempet

hygiejneskab


