
Specialtillverkade 
dörrar och portar 
i rostfritt stål



Vi tillverkar specialanpassade
 dörrar och portar i rostfritt stål 
enligt alla gällande standarder 
och normer. Vi har heltäckande 
 kompetens som vi använder till att 
utveckla och skapa kvalitetslösningar 
för kyl-, frys- och branddörrar.
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Våra tjänster

• Supportfunktion
• Serviceavdelning
• Tillförlitlighet
• Reservdelar

• Installation
• Hantering
• Koordination
• Drifttagning

• Projektsupport
• Teknikavdelning
• Specialutveckling
• Kunskap och kompetens

• Dörrar och portar
• Brand, kylrum och 
 frysanläggningar
• Specialprodukter
• Certifi eringar

DR
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CH UNDERHÅLL

Specialtillverkade
dörr- och portlösningar 

i rostfritt stål
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RÅDGIVNING
Bakom varje leverans fi nns 
alltid ett grundligt förar-
bete. Vår rådgivning är ditt 
underlag till en optimal 
lösning. Vi går igenom 
projektets olika element 
och specifi kationer i nära 
samarbete med kunden. 
Därmed kommer kvaliteten 
alltid att hålla de uppställ-
da kraven på t.ex. energi-
besparing, miljöskydd, 
effektivitet och hållbarhet.

SPECIALPRODUKTION
Vi specialtillverkar alla 
typer av lösningar enligt 
kundens önskemål. Lös-
ningarna bygger på vårt 
fl exibla standardsortiment 
och vi tar fram produkter 
som passar kundens för-
väntningar och krav per-
fekt. Vi lägger stor vikt vid 
professionellt hantverk. Vi 
konstruerar och tillverkar 
alla komponenter själva, 
och varje produkt testas 
noggrant innan den lämnar 
fabriken.

INSTALLATION
Flera av våra produkter 
levereras klara för instal-
lation. Detaljerade anvis-
ningar medföljer alltid. Det 
fi nns dock specialproduk-
ter som måste installeras 
av våra egna kompetenta 
montörer. De ser till att 
alla komponenter och 
eventuell automatik mon-
teras korrekt och efterjus-
teras så att funktionen blir 
perfekt.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Det fi nns många fördelar 
med speciallösningar från 
DAN-doors. En av dessa 
fördelar är vårt servicenät-
verk som är kundens ga-
ranti för snabb och effektiv 
assistans. Våra montörer 
är alltid redo att utföra alla 
typer av serviceuppdrag. 



Våra policyer

DAN-doors strävar alltid efter att utföra uppdraget på ett  
ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Hälsa och säkerhet
Tack vare kunskapen och kompetensen hos våra anställda kan DAN-doors skapa intelligenta 
dörrsystem med högsta kvalitet. De anställda hos DAN-doors är vår DNA – själva kärnan i den 
produkt som vi utvecklar, tillverkar och levererar. DAN-doors satsar helhjärtat på en säker och 
positiv tillverknings- och kontorsmiljö för våra mycket uppskattade anställda. 

Kvalitet
DAN-doors tillverkar dörrar som håller en hel livstid. Därför har vi sträng kvalitetsstyrning 
och kvalitetskontroll. Det gäller vår egen produktion såväl som våra leverantörer. Alla enheter 
tillverkas för hand hos DAN-doors av våra skickliga och specialiserade anställda, som kontinu-
erligt övervakar och testar kvaliteten och slitagetåligheten hos dörrarna under rekommenderad 
användning.

Miljö
Vi tar vårt miljöansvar på yttersta allvar i allt som rör utveckling och tillverkning av tunga 
byggprodukter. Hos DAN-doors strävar vi alltid efter att tänka cirkulärt när det gäller ekonomin. 
Hållbarhet och ansvar är därför avgörande hörnstenar i DAN-doors affärskoncept.
Vi begränsar vår påverkan på miljön genom att använda rätt typ av avfallshantering och genom 
att optimera våra produktionsmetoder. Vi optimerar även användningen av allmänna resurser 
som elektricitet, råmaterial och vatten.
DAN-doors produkter är också hållbara och miljövänliga. Uppskattningsvis 90% av råmateri-
alet från DAN-doors produkter kan återvinnas och återanvändas efter produktens 40 år långa 
brukningstid. 

Vi kommer aldrig att sluta vårt förbättringsarbete på det här området. Hos DAN-doors arbetar vi 
oavbrutet med att förbättra våra sociala och miljömässiga resultat i framtiden.  
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Material

Vi arbetar helst med rostfritt stål. AISI 304 och syrafast stål 
AISI 316. Våra dörrar kan även fås i plastisolbelagd stålplåt 
som är särskilt lämpad och godkänd för livsmedelsindustrin. 
DAN-doors levererar  också dörrar i polykarbonat och PVC för 
industrin, plus ståldörrar och sektionsportar.

Certifi eringar

DAN-doors levererar branddörrar av anslagsmodell och skjut-
dörrsmodell. Samtliga är godkända och certifi erade enligt 
BS 60 och SS 1052.2 för industri och kylrum. DAN-doors 
levererar också en helt ny serie branddörrar som är godkända 
enligt den nya europeiska standarden SS-EN 16034-1. Dörrar-
na har också den nya EI260-märkningen för kylning.

EI²30 EI²60

SAFE
FOOD304

STAINLESS 
STEEL

AISI
316

STAINLESS 
STEEL

AISI

Våra policyer



Vår globala verksamhet

Side 8-9

DAN-doors huvudkontor ligger i Stilling i Danmark. På hem-
mamarknaden har vi en stark marknadsledande position, men 
våra aktiviteter är långt ifrån begränsade till detta. 
Vi har även en stark internationell profi l och verk-
samhet. Det fi nns ett dotterbolag i Sverige, 
representanter i Nederländerna, Storbritan-
nien plus en division i Norge. Cirka 50% 
av vår produktion går på export. 
Idag hittar du produkter från 
DAN-doors i företag från över 
100 länder över hela världen. 



Vår globala verksamhet

En partner du kan lita på
DAN-doors är en erfaren exportör av specialkonstruerade 
och intelligenta dörrsystem. Genom åren har vi skapat ett 
 högeffektivt och professionellt servicenätverk. Detta ger snabb 
och tillförlitlig support för kunder på hemmamarknaden och i 
andra länder. Vi täcker in hela projektet från start, hela vägen 
fram till eftermarknadsservice och underhåll. 

Yrkesskicklighet, engagemang och entreprenörskap 
har kännetecknat DAN-doors medarbetare ända sedan starten.

Dessa mänskliga tillgångar ska bära vår verksamhet och se till att 
våra kunder får bästa tänkbara service och support i framtiden.



Vårt produktsortiment
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DAN-doors är en totalleverantör av intelligenta, 
specialtillverkade dörrsystem i rostfritt stål.
Vårt produktsortiment innehåller många olika dör-
rar – från relativt enkla PC-dörrar till specialkon-
struerade och tekniskt avancerade dörrsystem. Vi 
begränsar oss inte till vissa industrityper. Just nu 
bedriver vi verksamhet inom varierande områden 
som bygg, slakterier, mjölkproduktanläggningar, 
stormarknader och läkemedelsindustrin. Vi kan 
därmed erbjuda alla dörrsystem som behövs inom 
de fl esta byggprojekt och företag.

Dörrar för frysrum
DAN-doors frysrumsdörrar och frysrumsportar har konstru-
erats för att klara oavbruten och hårdhänt behandling. Därför 
levererar vi inte standardlösningar – i stället anpassar vi form 
och funktion efter marknadens förväntningar på lägsta tänk-
bara kylförluster och lägre energikostnader.



Vårt produktsortiment

Dörrar för kylrum
DAN-doors levererar välbeprövade kylrumsdörrar och 
portar som uppfyller stränga och specifi ka krav på effektiva 
och isolerande dörrar. Våra produkter har konstruerats 
särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin. Ytorna klarar 
de stränga hygienstandarderna i branschen.

Branddörrar 
DAN-doors branddörrar 
och portar har utvecklats med 
fokus på funktioner, användarvänlighet och 
säkerhet. Vår nya serie gångjärnsförsedda brand-
dörrar är godkända enligt den nya europeiska standarden 
SS-EN-16034-1 och teststandarden SS-EN-1634-1, vilket ger 
dem klassifi ceringen EI260. I dessa dörrar har vi kombine-
rat kvalitet och hög tillverkningsstandard med en tidlös och 
elegant formgivning.



TEKNISK SPECIFIKATION: 

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbehandlat galvaniserat stål 
eller rostfritt stål. 

KARM
1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm ano-
diserad aluminium: Alla karmar är 
isolerade.

SKENA
Saltvattenbeständig, anodiserad alumi-
nium med POM-hjul. Konsoler, pinnbul-
tar, brickor och muttrar i rostfritt stål.

HANDTAG
Rostfritt stål.

TÄTNINGSLISTER
Livsmedelsgodkänt gummi. Monterade i 
anodiserade täta aluminiumprofi ler.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med kuggremsautomatik och 
manöverenhet. 

NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGS-
DÖRR
Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm
och genomgångsdörren har måtten 
B 800 x H 1 800 mm.

SPARKPLÅTAR
Rostfritt polerat stål med standard-
höjderna 300 eller 800 mm x dörrens 
bredd.

LÅS
Cylinderlås eller hänglåsbeslag med 
nödöppning i svart PEHD-plast och 
rostfritt stål. 

FÖNSTER
Standardmått – 150 x 300 mm,
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

Skjutdörrar 
– Kylrum, 60 mm
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TEKNISK SPECIFIKATION: 

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbehandlat galvaniserat stål 
eller rostfritt stål. 

KARM
1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm ano-
diserad aluminium. Isolerad.

SKENA
Saltvattenbeständig, anodiserad alu-
minium med POM-hjul. Konsoler,
pinnbultar, brickor och muttrar i rost-
fritt stål.

HANDTAG
Rostfritt stål.

TÄTNINGSLISTER
Livsmedelsgodkänt gummi. Monterade i 
anodiserade täta aluminiumprofi ler.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med kuggremsautomatik och 
manöverenhet. 

NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGS-
DÖRR
Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm
och genomgångsdörren har måtten 
B 800 x H 1 800 mm.

SPARKPLÅTAR
Rostfritt polerat stål med standard-
höjderna 300 eller 800 mm x dörrens 
bredd.

LÅS
Cylinderlås eller hänglåsbeslag med 
nödöppning i svart PEHD-plast och 
rostfritt stål. 

FÖNSTER
Standardmått – 150 x 300 mm,
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

Skjutdörrar 
– Kylrum, 60 mm

Skjutdörrar 
– Kylrum, 100 mm

SAFE
FOOD304

STAINLESS 
STEEL

AISI
316

STAINLESS 
STEEL

AISI



Skjutdörrar 
– Frysrum, 100 mm

Side 14-15

TEKNISK SPECIFIKATION: 

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast. 

DÖRRBLAD
Plastisolbehandlat galvaniserat stål 
eller rostfritt stål. 

KARM
1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm ano-
diserad aluminium som kan fås med 
värmeslingor i karm och tröskel.
Isolerad.

SKENA
Saltvattenresistent, anodiserad alumi-
nium med rullar i POM-material 
(polyoxymetylen). Konsoler, pinnbultar,
brickor och muttrar i rostfritt stål.

HANDTAG
Rostfritt stål.

UPPVÄRMNING
Dörrbladet, ramen och tröskeln har ett 
effektivt uppvärmningssystem.

INFRYSNING
Frysdörrarna kan levereras i infrys-
ningsutförande.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med kuggremsstyrd auto-
matik.

NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGS-
DÖRR
Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm
och dörren har måtten B 800 x  
H 1800 mm.

SPARKPLÅTAR
Rostfritt polerat stål med standard-
höjderna 300 eller 800 mm x dörrens 
bredd.

LÅS
Cylinderlås eller hänglåsbeslag med 
nödöppning i svart PEHD-plast och rost-
fritt stål. Värmeslinga i lås.

SAFE
FOOD304

STAINLESS 
STEEL

AISI
316

STAINLESS 
STEEL

AISI



Skjutdörrar 
– Frysrum, 100 mm

Skjutdörrar 
– Frysrum, 150 mm

TEKNISK SPECIFIKATION: 

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast. 

DÖRRBLAD
Plastisolbehandlat galvaniserat stål 
eller rostfritt stål. 

KARM
1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm
anodiserad aluminium som kan fås med 
värmeslingor i karm och tröskel.
Isolerad.

SKENA
Saltvattenresistent, anodiserad alumi-
nium med rullar i POM-material 
(polyoxymetylen). Konsoler, pinnbultar,
brickor och muttrar i rostfritt stål.

HANDTAG
Rostfritt stål.

UPPVÄRMNING
Dörrbladet, ramen och tröskeln har ett 
effektivt uppvärmningssystem.

INFRYSNING
Frysdörrarna kan levereras i infrys-
ningsutförande.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med kuggremsstyrd auto-
matik.

NÖDÖPPNINGSLUCKA/GENOMGÅNGS-
DÖRR
Luckan har måtten B 600 x H 1 000 mm
och dörren har måtten B 800
x H 1 800 mm.

SPARKPLÅTAR
Rostfritt polerat stål med standard-
höjderna 300 eller 800 mm x dörrens 
bredd.

LÅS
Cylinderlås eller hänglåsbeslag med 
nödöppning i svart PEHD-plast och rost-
fritt stål. Värmeslinga i lås.

SAFE
FOOD304

STAINLESS 
STEEL

AISI
316

STAINLESS 
STEEL

AISI



TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

KARM
1,5 mm polerat rostfritt stål eller 2,0
mm anodiserad aluminium med monte-
ringshål och matchande plastskydd.
Isolerad.

TÄTNINGSLISTER
Tillverkas i livsmedelssäkert TPE- 
gummi eller silikon.

GÅNGJÄRN
Rostfritt stål.

HANDTAG
Fermod-handtag. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

TILLVALSUTRUSTNING
Dörrstängare. Fönster. Dropplist rekom-
menderas för ytterdörrar.

FÖNSTER
Standardmått 150 x 300, 400 x 600 eller
500 x 600 mm. Dubbelglasad karm i 
aluminium eller rostfritt stål. 

Anslagsdörrar 
– Kylrum, 60 mm
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Anslagsdörrar 
– Kylrum, 60 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

KARM
1,5 mm polerat rostfritt stål eller 2,0
mm anodiserad aluminium med monte-
ringshål och matchande plastskydd.
Isolerad.

TÄTNINGSLISTER
Tillverkas i livsmedelssäkert TPE- 
gummi eller silikon.

GÅNGJÄRN
Rostfritt stål.

HANDTAG
Fermod-handtag. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

TILLVALSUTRUSTNING
Dörrstängare. Fönster. Dropplist rekom-
menderas för ytterdörrar.

FÖNSTER
Standardmått 150 x 300, 400 x 600 
eller 500 x 600 mm. Dubbelglasad karm 
i aluminium eller rostfritt stål. 

Anslagsdörrar 
– Kylrum, 100 mm

SAFE
FOOD304

STAINLESS 
STEEL

AISI
316

STAINLESS 
STEEL

AISI



TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

KARM
1,5 mm polerat rostfritt stål eller 
2,0 mm anodiserad aluminium med 
monteringshål och matchande plast-
skydd. Kan fås med värmeslingor i 
karmen och tröskeln. Isolerad.

TÄTNINGSLISTER
Tillverkas i livsmedelssäkert TPE- 
gummi eller silikon. Med tre värmes-
lingor.

GÅNGJÄRN
Rostfritt stål.

HANDTAG
Fermod-handtag. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

TILLVALSUTRUSTNING
Dörrstängare. Dropplist rekommende-
ras för ytterdörrar.

Anslagsdörrar 
– Frysrum, 100 mm
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Anslagsdörrar 
– Frysrum, 100 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt eller rostfritt stål.

KARM
1,5 mm polerat rostfritt stål eller 
2,0 mm anodiserad aluminium med 
monteringshål och matchande plast-
skydd. Kan fås med värmeslingor i 
karmen och tröskeln. Isolerad.

TÄTNINGSLISTER
Tillverkas i livsmedelssäkert TPE- 
gummi eller silikon. Med tre värmes-
lingor. 

GÅNGJÄRN
Rostfritt stål.

HANDTAG
Fermod-handtag. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

TILLVALSUTRUSTNING
Dörrstängare. Dropplist rekommende-
ras för ytterdörrar.

Anslagsdörrar 
  – Frysrum, 150 mm

SAFE
FOOD304

STAINLESS 
STEEL

AISI
316

STAINLESS 
STEEL

AISI



TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 1200 x H 2200 mm. 

ISOLERING
Oorganiskt material.

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniserat eller rost-
fritt stål i slipat, cirkelpolerat eller
mönstrat utförande.

DÖRRKARM
1,5 mm rostfritt stål. Isolerad.

GÅNGJÄRN
Rostfritt stål med bussningar i brons.

HANDTAG
Handtag med trycke och täckplåtar
i rostfritt stål med bronslager.

DÖRRSTÄNGARE
Dörrstängarna anpassas efter varje 
enskild dörr. 

BRANDSKYDDSLIST
Kan fås med expanderande brand-
skyddslist.

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

TILLVALSUTRUSTNING
Dörrtröskel i rostfritt stål, dropplist för
ytterdörrar, cylinderlås och sparkplåtar 
i höjder på 300 respektive 800 mm.

Anslagsdörrar 
– Industri, 62 mm
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Anslagsdörrar 
– Industri, 62 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 1200 x H 2200 mm. 

ISOLERING
Oorganiskt material. 

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniserat eller rost-
fritt stål i slipat, cirkelpolerat eller
mönstrat utförande. 

DÖRRKARM
1,0 mm rostfritt stål. Isolerad. 

TÄTNINGSLISTER
Kan fås med tätningslister.

GÅNGJÄRN
Rostfritt stål eller lackerade med 
bronsbussningar.

HANDTAG
Handtag med trycke och täckplåtar
i rostfritt stål med bronslager.
Låshus med rostfri stolpe. Levereras 
förberedd för cylinder. Låsplåt/täckplåt
för låscylinder.

DÖRRSTÄNGARE
Dörrstängarna anpassas efter varje 
enskild dörr.

BRANDSKYDDSLIST
Expanderande brandskyddslist.

BRANDGLAS
Levereras med brandglas med måtten 
B 400 x 800 mm. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

TILLVALSUTRUSTNING
Dörrtröskel i rostfritt stål, dropplist för
ytterdörrar, cylinderlås och sparkplåtar 
i höjder på 300 eller 800 mm.

Anslagsdörrar 
– Industri, brand, El260, 62 mm

EI²30 EI²60SAFE
FOOD304
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

DÖRRBLAD
Transparent slagfast polykarbonat.

FÖRSTÄRKNING
3,0 mm saltvattenbeständig anodiserad
aluminiumprofi l.

KARM
1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.

GÅNGJÄRN
Saltvattenbeständig anodiserad alumi-
nium och rostfritt stål. Finns även
uppställningsbar i öppet läge 90°. 

SPECIALGÅNGJÄRN
Finns med 180° gångjärn och
stängningsfunktion för öppning runt 
hörn.

PÅKÖRNINGSSKYDD
Tillverkade i svart polyetylen – höjd
300 mm.

SLITSKYDD
1,5 mm ABS i svart, blått, vitt eller
grått. Standardhöjd 1 200 mm. 

AUTOMATIKSYSTEM
Kan fås med automatik för öppning i 
båda riktningarna. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

PC-dörrar 
– 5 mm 
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PC-dörrar 
– 5 mm 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ISOLERING
PIR/PUR-skumplast.

DÖRRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniserat eller 
rostfritt stål.

KARM
1 mm rostfritt stål eller PVC-belagt stål.

GÅNGJÄRN
Saltvattenbeständig anodiserad alumi-
nium och rostfritt stål. Finns även 
uppställningsbar i öppet läge 90°. 

PÅKÖRNINGSSKYDD
Tillverkade i svart polyetylen – höjd  
300 mm.

AUTOMATIKSYSTEM
Kan fås med automatik för dörröppning 
i båda riktningarna. 

DÖRRAR MED TVÅ PORTBLAD
Levereras med spanjolett.

EXTRAUTRUSTNING
Låshus för cylinderlås i rostfritt stål 
med svängt handtag, sparkplåtar,
dubbelglasade fönster med karm i
aluminium eller rostfritt stål.

Isolerade pendeldörrar 
– 40 mm

SAFE
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STAINLESS 
STEEL

AISI
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 2000 x H 2500 mm.

DÖRRBLAD
1 mm presenning. Finns i blå, grå,
orange, röd eller gul färg. Siktpanel 
fi nns som tillval.

HASTIGHET
Öppningshastighet 1,6 m/sek. 
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

KARMBEN
Galvaniserade eller rostfria stålprofi ler.
B 142 mm x D 110 mm.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med programmerbar
automatik. 

SÄKERHET
Sidokarmarna har inbyggda fotoceller 
på 250 mm höjd. Motorn har ett inbyggt
nödhandtag som aktiveras vid ström-
avbrott. Finns även med UPS-reserv-
drift.

MANÖVERUTRUSTNING
Två (2) tryckknappspaneler med 
nödstopp (standard). Manöverenheter 
för truck, radio och radar fi nns som 
tillval.

Side 24-25

Snabbrullport 
– Industri
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
max. 4000 x 4000 mm. 

DÖRRBLAD
2,1 mm förstärkt blå kanvas. 

HASTIGHET
Öppningshastighet 1,6 m/sek. 
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

KARMBEN
1,5 mm rostfria stålprofi ler, B 130 mm 
x D 110 mm. Finns i galvaniserat stål.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med programmerbar
DANspeed-automatik. Porten levereras 
med allt kablage klart för anslutning 
till 1 x 230 V 50/60 Hz. Portar med ytor 
över 10 m2  måste anslutas till 3 x 400 V 
50/60 Hz.

SÄKERHET
Skyddskant på bottenprofi len.
Karmarna har inbyggda fotoceller på 
250 mm höjd. Motorn har ett inbyggt 
nödhandtag som aktiveras vid strömav-
brott och möjliggör manuell uppdrag-
ning. Kan fås med UPS-reservdrift. 
Profi len har även påkörningsskydd.

MANÖVERUTRUSTNING
Två (2) tryckknappspaneler med nöd-
stopp Manöverenheter för truck, radio 
och radar fi nns som tillval.

Snabbrullport 
– Industri

Snabbrullport 
– Kylrum, 2 mm
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. 3500 x 3 500 mm.

DÖRRBLAD
7 mm, sammansatt av 2 x 1 mm för-
stärkt kanvas, blå RAL 5007, plus
5 mm termoskyddande textil med
rostfri stålprofi l.

HASTIGHET
Öppningshastighet 1,6 m/sek. 
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

KARMBEN
2,5 mm rostfria stålprofi ler, B x D
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

TOPPSKYDD
1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med professionell dörrauto-
matik med möjligheter till positionering 
och hastighetsreglering med frekvens-
transformator.

SÄKERHET
Automatiskt dörrstopp, fotocell i båda 
karmbenen på 250 mm höjd. 

DRIFTUTRUSTNING
Funktion för öppning/stängning/stopp 
standard i automatiken. Två (2) tryck-
knappspaneler. Manöverenheter för 
truck, radio och radar fi nns som
extrautrustning.

EXTRAUTRUSTNING
24 V värmeslingor i profi lerna och
montering bakom kanvas som tillval – 
panelbox med 220V värmeslinga.

Side 26-27

Snabbrullport 
– Kylrum, isolerade, 7 mm
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
max. 4000 x 4000 mm. 

DÖRRBLAD
2,1 mm förstärkt blå kanvas. 

HASTIGHET
Öppningshastighet 1,6 m/sek. 
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

KARMBEN
1,5 mm rostfria stålprofi ler,
B 130 mm x D 110 mm Kan fås i galva-
niserat stål.

UPPVÄRMNING
Värmeslingor i karmbenen, övre skydd 
och bottenprofi l. Ansluts till en ställbar 
givare.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med programmerbar
DANspeed-automatik. 

SÄKERHET
Skyddskant på bottenprofi len.
Karmarna har inbyggda fotoceller 
på 250 mm höjd. Inbyggt nödhandtag 
som kan aktiveras vid strömavbrott. 
Kan fås med UPS-reservdrift. 
Profi len har även påkörningsskydd.

MANÖVERUTRUSTNING
Två (2) tryckknappspaneler med nöd-
stopp Manöverenheter för truck, radio 
och radar fi nns som tillval.

Snabbrullport 
– Frysrum, 2 mm
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Side 28-29

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. 4000 x 4000 mm.

DÖRRBLAD
7 mm, sammansatt av 2 x 1 mm för-
stärkt kanvas, blå RAL 5007, plus
5 mm termoskyddande textil med
rostfri stålprofi l. 

KÖLDFÖRLUSTER
ca 4–5 gånger bättre isoleregenskaper 
än en standardrullport.

HASTIGHET
Öppningshastighet 1,6 m/sek. 
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

KARMBEN
2,5 mm rostfria stålprofi ler, B x D
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

TOPPSKYDD
1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007.

UPPVÄRMNING
Värmeslingor i karmbenen.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med professionell dörrauto-
matik med möjligheter till positionering 
och hastighetsreglering med frekvens-
transformator. 

SÄKERHET
Automatiskt dörrstopp. Fotocell i båda 
karmbenen på 250 mm höjd. Inbyggt 
nödhandtag som kan användas vid 
strömavbrott.

DRIFTUTRUSTNING
Funktion för öppning/stängning/stopp 
standard i automatiken. Två (2) tryck-
knappspaneler. Manöverenheter för 
truck, radio och radar fi nns som
extrautrustning.

EXTRAUTRUSTNING
24 V värmeslingor i profi lerna och
montering bakom kanvas som tillval – 
panelbox med 220V värmeslinga.

Snabbrullport 
– Frysrum, isolerade, 7 mm
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Snabbrullport 
– Frysrum, isolerade, 7 mm

Snabbrullport
– Frysrum, isolerade, 80 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. 4000 x 4000 mm.

DÖRRBLAD
Sammansatta av 80 mm förstärkt 
 kanvas, blå RAL 5007. U-värden på 
0,5 W/m2 x k.

KÖLDFÖRLUSTER
Ca. 4–5 gånger bättre isoleregenskaper 
än en standardrullport.

HASTIGHET
Öppningshastighet 1,6 m/sek. 
Stängningshastighet 0,3 m/sek.

KARMBEN
2,5 mm rostfria stålprofi ler, B x D
210 mm x 300 mm – 745 x 517 mm.

TOPPSKYDD
1 mm förstärkt kanvas, blå RAL 5007.

UPPVÄRMNING
Levereras med värmeslingor i karm-
benen. Värmesystemet kan justeras 
efter behov.

AUTOMATIKSYSTEM
Levereras med professionell dörrauto-
matik med möjligheter till positionering 
och hastighetsreglering med frekvens-
transformator. 

SÄKERHET
Automatiskt dörrstopp. Ljusridå i 
karmbenen upp till 2 000 mm. Inbyggt 
nödhandtag som kan användas vid 
strömavbrott.

DRIFTUTRUSTNING
Funktion för öppning/stängning/stopp 
standard i automatiken. Två (2) tryck-
knappspaneler. Manöverenheter för 
truck, radio och radar fi nns som
extrautrustning.

EXTRAUTRUSTNING
24 V värmeslingor i profi lerna och
bakom kanvas som tillval – panelbox 
med 220V värmeslinga.
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Side 30-31

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 6 m x H 6 m.

JALUSI
Galvaniserade stålribbor, 75 mm djup 
med massiva svängda profi ler och 
ändspärrar med nitar i båda ändarna på 
varannan ribba. SS-EN 12453 Galvanise-
rad stålvalsad basprofi l med Fortress 
Anti-Catch System(TM) som gör
att du kan undvika alla lyftrisker.
Finns i utvalda RAL-färger.

KARMBEN
Galvaniserade eller rostfria stålprofi ler.
B 120 mm x D 40 mm.

MANÖVERSYSTEM
Gruppkrets, med tidsfördröjning, effekt-
reglerkort och fördröjd sänkning. 
Ljudvarning.

EXTRAUTRUSTNING
Fotocell. Reservström via batteri – 
18 dagars kapacitet.

Jalusi, E60
– 60 minuter  
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Jalusi, E120
– 120 minuter  

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 6 m x H 6 m.

JALUSI
Galvaniserade stålribbor, 75 mm djup 
med massiva svängda profi ler och 
ändspärrar med nitar i båda ändarna på 
varannan ribba. SS-EN 12453 Galvani-
serad stålvalsad basprofi l med Fortress
Anti-Catch System(TM) så att du kan 
undvika alla lyftrisker. Finns i utvalda 
RAL-färger.

KARMBEN
Galvaniserade eller rostfria stålprofi ler.
B 120 mm x D 40 mm. 

EXTRAUTRUSTNING:
Manöversystem. Gruppkrets, med 
tidsfördröjning, effektreglerkort och 
fördröjd sänkning. Ljudvarning.  
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 25 m x H 10 m.

BRANDGARDIN
Den här barriären i silver-polyuretan-
material består av två skikt vajerför-
stärkt glasfi ber som har laminerats på 
utsidorna med grå aluminiumfolie. 
Produkterna kan fås i RAL-färger. 
Sömmar i rostfritt stål längst upp och 
vid sidorna. De kan stå emot brand i 
60 minuter. 

KARMBEN
Galvaniserade eller rostfria stålprofi ler.
B 100 mm x D 50 mm.

MANÖVERSYSTEM
Gruppkrets, med tidsfördröjning, effekt-
reglerkort och fördröjd sänkning. 

EXTRAUTRUSTNING
Audiovisuell utrustning värme- och/
eller rökdetektorer, manöversystem 
för fastigheten, nödupprullningsknapp, 
manuell forceringsomkopplare samt 
dekal för jalusin. 

Side 32-33

Brandgardin, E60
– 60 minuter  
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MÅTT
Max. B 25 m x H 10 m.

BRANDGARDIN
Den här barriären i silver-polyuretan-
material består av två skikt vajerför-
stärkt glasfi ber som har laminerats 
på utsidorna med grå aluminiumfolie. 
Produkterna kan fås i RAL-färger. 
Sömmar i rostfritt stål längst upp och 
vid sidorna. De kan stå emot brand i 
120 minuter. 

KARMBEN
Galvaniserade eller rostfria stålprofi ler.
B 100 mm x D 50 mm.

MANÖVERSYSTEM
Gruppkrets, med tidsfördröjning, 
effektreglerkort och fördröjd sänkning. 

EXTRAUTRUSTNING
Audiovisuell utrustning värme- och/
eller rökdetektorer, manöversystem 
för fastigheten, nödupprullningsknapp, 
manuell forceringsomkopplare samt 
dekal för jalusin.

Brandgardin, E60
– 60 minuter  

Brandgardin, E120
– 120 minuter  
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Side 34-35

DAN-doors har varit en internationellt etablerad tillverkare 
av intelligenta högkvalitativa dörrsystem i över tre decennier. 
Vi har mycket stor kompetens inom utveckling, produktion, 
montering och service inom området. 
DAN-doors använder sin kunskap och kompetens för att 
utveckla och tillverka dörr- och portelement med hög kva-

litet. Dörrar från DAN-doors har en brukningstid på minst 
10–20 år, beroende på servicenivå. Detta är den bästa bekräf-
telsen på att komponenterna från DAN-doors kännetecknas 
av hög kvalitet, hög slitstyrka och hög motståndskraft mot 
fukt och kyla.

DAN-matic-satser, 350 kg 
– dörr- och portelement för din dörrproduktion



Tillverkare av sandwichpaneler för byggprojekt kan använda 
dessa element vid tillverkning av egna högklassiga dörrsys-
tem. Det enda du behöver ordna själv är panelen för dörr-
bladet! Förutom komponenter i hög kvalitet kan DAN-doors 
också bidra med kompetens vid lokal dörr- och porttillverk-
ning över hela världen. Vi har testat metoder för produktion 

av dörr-/portblad och karmar och funktionella lösningar för 
t.ex. värmeslingor i frysdörrar.

DAN-matic-satser, 350 kg 
– dörr- och portelement för din dörrproduktion



Side 36-37

Tillförlitliga elektriska manöverenheter tillhör de komponen-
ter som blir allt viktigare över hela världen. Dessa används 
vid automatisk öppning och stängning av skjutdörrar och 
snabba rullportar. DAN-doors erbjuder en mängd olika välbe-
prövade tekniska manöverenheter som uppfyller moderna 
krav. För automatisk drift av skjutdörrar erbjuder DAN-doors 
även det moderna och mångsidiga Speed Commander-
manöver systemet.

DAN-matic 
– Automatiksatser 



SCD-manöverenheten är lätt att hantera och du kan justera 
alla parametrar efter varje enskilt kylrum eller liknande. Med 
SCD-enheten kan du manövrera dörrbladet med hjälp av 
kuggremmar som ger smidig öppning och stängning.

DAN-matic 
– Automatiksatser 



Side 38-39

Värderingar
Vi har satt upp sex (6) övergripande värderingar som 
utgör grunden för DAN-doors affärsutveckling.  
Dessa uttrycker allt som DAN-doors står för. 

Alla medarbetare inom DAN-doors arbetar enligt dessa 
värderingar.  Vi är beroende av stöd från alla anställda – 
de ska uppfatta sina kollegor som kunder och använda 
ovanstående regler i det dagliga samspelet. 

Kundorientering

Kvalitet

Trovärdighet och lojalitet

Ansvar 

Respekt och uppmärksamhet 

Omtanke och kundvård



Kundorientering

Kvalitet

Trovärdighet och lojalitet

Ansvar 

Respekt och uppmärksamhet 

Omtanke och kundvård

Vi ska utveckla dörr- och portsystem 
som uppfyller framtidens krav på säker, 
effektiv och hållbar produktion.

Vi bidrar med tillverkning av 
hållbara kvalitetsprodukter
för världens konsumenter.

Vision Uppdrag



DAN-doors AB
Backa Bergögata 7
422 46 Hisings Backa
Sverige

Tel.  031-58 1080
Fax: 031-52 1444
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.se

johnsen.dk


