Specialfremstillede
dør- og portløsninger
i rustfrit stål

Vi fremstiller kundespecifikke døre
og porte i rustfrit stål efter alle
gældende krav og og normer.
Med stærke kompetencer udvikler
og producerer vi kvalitetsløsninger
indenfor køle-, fryse- og branddøre.
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Installation
Håndtering
Koordination
Driftssætning

RÅDGIVNING
Forud for en leverance
ligger et grundigt forarbejde. Vores rådgivning er
grundlaget for at opnå den
optimale løsning. I et tæt
samarbejde med kunden
gennemgår vi projektets
forskellige elementer og
speciﬁkationer, så vi sikrer
os, at kvaliteten lever fuldt
og helt op til de stillede
krav eksempelvis omkring
energibesparelser, miljøhensyn, effektivitet og
holdbarhed.

SPECIALPRODUKTION
Med udgangspunkt i vores
ﬂeksible standardprogram
skræddersyer vi alle løsninger, så de passer perfekt til den enkelte kundes
ønsker og behov. Vi lægger
vægt på det professionelle
håndværk og producerer
selv alle elementer, udvælger materialerne, konstruerer og gennemtester
samtlige produkter, inden
de forlader fabrikken.

INSTALLATION
Flere af vores løsninger
leveres klar til montering
sammen med en detaljeret
vejledning. Men mange
specialprodukter kræver,
for at sikre en optimal drift,
at vores kompetente montører står for opsætningen
og sikrer, at alle delelementer samt evt. automatik er korrekt monteret og
efterfølgende justeret.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Der er mange fordele forbundet med at vælge en
specialløsning fra
DAN-doors. En af dem er
vores servicenet, der er
kundens garanti for en
hurtig og effektiv assistance. Vi har faste rejsehold af
montører, der klarer alle
former for serviceopgaver.

Vores politikker
DAN-doors tilstræber på alle måder og til alle tider at drive
forretning på en ansvarlig og bæredygtig måde.
Sundhed og sikkerhed
Den viden og ekspertise, som alle DAN-doors’ medarbejdere sidder inde med, giver os mulighed
for at fremstille intelligente dør- og portløsninger af høj kvalitet. Derfor er DAN-doors’ medarbejdere kernen i de produkter, vi udvikler, producerer og leverer. Vi hos DAN-doors engagerer os
i at skabe et sikkert produktions- og kontormiljø, så vi kan give vores medarbejdere et psykisk
og fysisk velbefindende.

Kvalitet
DAN-doors producerer døre, der holder et helt liv. Derfor er vores kvalitetsstyring og kvalitetskontrol meget grundig, både hvad angår vores egen produktion og vores leverandørers. Alle
enheder er håndlavede af vores dygtige og engagerede medarbejdere, som hele tiden overvåger
og tester kvaliteten og styrken af dørene med henblik på den anbefalede anvendelse.

Miljø
Vi er bevidste om det miljømæssige ansvar, der følger med udviklingen og produktionen af et
produkt af tung konstruktion. Derfor tilstræber vi hos DAN-doors at tænke i cirkulær økonomi,
hvor bæredygtighed og ansvar er nøgleelementerne for DAN-doors’ forretningsmodel.
Vi tilstræber f.eks. at begrænse vores påvirkning af miljøet ved at styre vores affald korrekt og
optimere både produktionsmetoder og brug af generelle ressourcer som f.eks. elektricitet,
råmaterialer og vand.
Produkter fra DAN-doors kan også kaldes bæredygtige og miljøvenlige, da omkring 90% af
råmaterialerne fra DAN-doors’ produkter kan genanvendes efter en produktlevetid på 40 år.
På det område vil vi aldrig stoppe med at forbedre os. Hos DAN-doors tilstræber vi hele tiden at
forbedre vores sociale og miljømæssige indsats i de kommende år.
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Materialer
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SAFE

Rustfrit stål er vores fortrukne materiale. Vi arbejder i både
rustfri AISI 304 og syrefast AISI 316. Desuden tilbyder vi alle
vores porte i en plastisolbelagt stålplade, som er særlig
velegnet og godkendt til fødevareindustrien. DAN-doors
leverer udover ståldøre og porte også polycarbonat- og
PVC-døre til industrien.

Certificeringer
EI²30

EI²60

DAN-doors leverer hængslede branddøre og skydebranddøre, som er BS 60 godkendte og certificerede i henhold til
DS 1052.2 til både industri og kølerum. Derudover leverer
DAN-doors et helt nyt hængslet branddørsprogram godkendt
efter den nye europæiske EN 16034-1 standard, disse døre
har den ligeledes den nye mærkning EI260Køl.

Vores globale virksomhed
DAN-doors er en dansk virksomhed, der ligger i byen Stilling.
Vi er førende på hjemmemarkedet, men vores aktiviteter er
langt fra begrænset til dette.
Vi har en stærk international profil og tilstedeværelse. Virksomheden har et datterselskab i
Sverige samt agenter i Holland og England
og en afdeling i Norge. Ca. 50% af vores
produktion eksporteres – således
står der i dag DAN-doors på
døre og porte i virksomheder
i mere end 100 lande kloden
rundt.
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Faglig dygtighed, engagement og iværksætterånd
har siden starten karakteriseret DAN-doors’ medarbejdere.
Disse menneskelige aktiver skal bære os videre og sikre vores
kunder den bedst tænkelige service og support i fremtiden.

En solid partner
DAN-doors er en erfaren eksportør af specialdesignede, intelligente dør- og portløsninger. Gennem årene har vi udviklet et
meget effektivt og professionelt servicenetværk. Dette sikrer
hurtig og pålidelig support af kunder på både hjemmemarkedet og udenlandske markeder gennem hele projektet, lige fra
igangsætning til eftersalgsservice og vedligeholdelse.

Vores produktudvalg
DAN-doors er totalleverandør af intelligente,
skræddersyede dør- og portløsninger i rustfrit stål.
Vores produktsortiment omfatter en lang række
forskellige døre og porte, lige fra rimeligt enkle
pc-døre til meget tilpassede og teknisk avancerede dør- og portløsninger. Vi er ikke begrænsede
af industritype og arbejder i øjeblikket inden for
områder som konstruktion, slagterier, mejerier,
supermarkeder og medicinalindustrien. Vi er
derfor i stand til at tilbyde de nødvendige dørog portløsninger til mange forskellige byggeprojekter og brancher.

Frys
DAN-doors fryse-rumsdøre og porte er designet til at kunne
modstå konstant og hårdhændet behandling. Vi opererer derfor ikke med standardløsninger, men tilpasser form og funktion, så de matcher markedets forventninger til et minimeret
kuldetab og reduktion af energiomkostningerne.
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Køl
DAN-doors leverer gennemprøvede kølerumsdøre og
porte med konstruktioner der lever fuldt og helt op til
vores forskellige kunders strenge og specifikke krav til
effektive, isolerede døre. Produkterne er særligt udviklede
til levnedsmiddelindustrien med overﬂader, der hygiejnemæssigt lever op til de strenge krav, der stilles inden for
den branche.

Brand
DAN-doors branddøre og
porte har altid fokus på funktionalitet, brugervenlighed og sikkerhed. Vores
nye sortiment inden for hængslede branddøre er
godkendt efter de nye europæiske standarder EN-16034-1
og teststandarden EN-1634-1, dette giver klassificeringen
EI260. Dørene kombinerer kvalitet og gedigen håndværksmæssig udførsel med et tidløst og elegant design.

Skydedøre
- Kølerum, 60 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller
rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Karmen er altid
isoleret.
KØRESKINNE
Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte,
spændskiver samt møtrikker i rustfrit
stål.
HÅNDTAG
Rustfrit stål.
TÆTNINGSLISTER
Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.
Monteret i anodiserede, lukkede aluminiumsproﬁler.
AUTOMATIK
Kan leveres med tandremsautomatikstyreenhed.
NØDLEM
Kan leveres i B 600 x H 1000 mm og dør
i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLADER
Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300
eller 800 mm x dørens bredde.
LÅSE
Cylinderlås eller hængelåsbeslag med
nødåbning udført i sort PEHD og rustfrit stål.
VINDUER
Standardstørrelser – 150 x 300 mm,
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Skydedøre
- Kølerum, 100 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller
rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium. Isoleret.
KØRESKINNE
Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte,
spændskiver samt møtrikker i rustfrit
stål.
HÅNDTAG
Rustfrit stål.
TÆTNINGSLISTER
Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.
Monteret i anodiserede, lukkede aluminiumsproﬁler.
AUTOMATIK
Kan leveres med tandremsautomatikstyreenhed.
NØDLEM
Kan leveres i B 600 x H 1000 mm og dør
i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLADER
Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300
eller 800 mm x dørens bredde.
LÅSE
Cylinderlås eller hængelåsbeslag med
nødåbning udført i sort PEHD og
rustfrit stål.
VINDUER
Standardstørrelser – 150 x 300 mm,
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

FOOD

SAFE

Skydedøre
- Fryserum, 100 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller
rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium, kan leveres med varmekabler i karm og dørtrin. Isoleret.
KØRESKINNE
Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte,
spændskiver samt møtrikker i rustfrit
stål.
HÅNDTAG
Rustfrit stål.
VARMEARRANGEMENT
Dørblad, karm og dørtrin er udstyret
med et effektivt varmesystem.
INDFRYSNING
Kan leveres til indfrysningsanvendelser.
AUTOMATIK
Kan leveres med tandremsautomatik.
NØDLEM/DØR
Lem kan leveres i B 600 x H 1000 mm
og dør i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLADER
Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300
eller 800 mm x dørens bredde.
LÅSE
Cylinderlåse eller hængelåsbeslag
med nødåbningsanordning i sort PEHD
og rustfrit stål. Varmelegemer i låse.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Skydedøre
- Fryserum, 150 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller
rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit stål eller 2 mm anodiseret aluminium, kan leveres med
varmekabler i karm og dørtrin.
Isoleret.
KØRESKINNE
Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium med POM-hjul. Beslag, pindbolte,
spændskiver samt møtrikker i rustfrit
stål.
HÅNDTAG
Rustfrit stål.
VARMEARRANGEMENT
Dørblad, karm og dørtrin er udstyret
med et effektivt varmesystem.
INDFRYSNING
Kan leveres til indfrysningsanvendelser.
AUTOMATIK
Kan leveres med tandremsautomatik.
NØDLEM/DØR
Lem kan leveres i B 600 x H 1000 mm
og dør i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLADER
Rustfrit slebet stål i standardhøjde 300
eller 800 mm x dørens bredde.
LÅSE
Cylinderlåse eller hængelåsbeslag
med nødåbningsanordning i sort PEHD
og rustfrit stål. Varmelegemer i låse.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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316

FOOD
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Hængslede døre
- Kølerum, 60 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt eller rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0
mm anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper. Isoleret.
TÆTNINGSLISTER
Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt
TPE-gummi eller silikonegummi.
HÆNGSLER
Rustfrit stål.
HÅNDTAG
Fermod-håndtag.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Dørpumpe. Vinduer. Vandnæse anbefales til udvendige døre.
VINDUER
Standardstørrelse 150 x 300, 400 x 600
eller 500 x 600 mm. To lag glas, karm i
aluminium eller rustfrit stål.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Hængslede døre
- Kølerum, 100 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt eller rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm
anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper.
Isoleret.
TÆTNINGSLISTER
Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt
TPE-gummi eller silikonegummi.
HÆNGSLER
Rustfrit stål.
HÅNDTAG
Fermod-håndtag.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Dørpumpe. Vinduer. Vandnæse anbefales til udvendige døre.
VINDUER
Standardstørrelse 150 x 300, 400 x 600
eller 500 x 600 mm. To lag glas, karm i
aluminium eller rustfrit stål.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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316

FOOD

SAFE

Hængslede døre
- Fryserum, 100 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt eller rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm
anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper.
Kan leveres med varmekabler i karm og
dørtrin. Isoleret.
TÆTNINGSLISTER
Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt
TPE-gummi eller siliconegummi.
Med 3 varmekabler.
HÆNGSLER
Rustfrit stål.
HÅNDTAG
Fermod-håndtag.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Dørpumpe. Vandnæse anbefales til
udvendige døre.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Hængslede døre
- Fryserum, 150 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisolbelagt eller rustfrit stål.
KARM
1,5 mm rustfrit slebet stål eller 2,0 mm
anodiseret aluminium med montagehuller og tilhørende afdækningspropper.
Kan leveres med varmekabler i karm og
dørtrin. Isoleret.
TÆTNINGSLISTER
Fremstillet i levnedsmiddelgodkendt
TPE-gummi eller siliconegummi.
Med 3 varmekabler.
HÆNGSLER
Rustfrit stål.
HÅNDTAG
Fermod-håndtag.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Dørpumpe. Vandnæse anbefales til
udvendige døre.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

FOOD

SAFE

Hængslede døre
- Industri, 62 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 1200 x H 2200 mm.
ISOLERING
Uorganisk materiale.
DØRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniseret eller rustfrit stål i slebet, cirkelpoleret eller
mønstervalset udførelse.
DØRKARM
1,5 mm rustfrit stål. Isoleret.
HÆNGSLER
Rustfrit stål med bronzebøsninger.
HÅNDTAG
Håndtag inkl. langskilte eller rosetter
i rustfrit stål med bronzelejer.
DØRLUKKER
Tilpasset til den enkelte dør.
BRANDPASTALISTE
Kan leveres med ekspanderende brandpastaliste.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Dørtrin i rustfrit stål, vandnæse til
udvendige døre, cylinderlås og sparkeplade med en højde på 300 eller 800
mm.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Hængslede døre
- Industri, brand, El260, 62 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 1200 x H 2200 mm.
ISOLERING
Uorganisk materiale.
DØRBLAD
Plastisolbelagt, galvaniseret eller rustfrit stål i slebet, cirkelpoleret eller
mønstervalset udførelse.
DØRKARM
1,0 mm rustfrit stål. Isoleret.
TÆTNINGSLISTER
Kan leveres med tætningslister.
HÆNGSLER
Rustfrit stål eller lakeret med bronzebøsninger.
HÅNDTAG
Håndtag inkl. langskilte eller rosetter
i rustfrit stål med bronzelejer. Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt
for cylinder. Langskilte eller rosetter til
låsecylinder.
DØRLUKKER
Tilpasset til den enkelte dør.
BRANDPASTALISTE
Ekspanderende brandpastaliste.
BRANDGLAS
Leveres med brandglas med målet
B 400 x H 800 mm.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Dørtrin i rustfrit stål, vandnæse til
udvendige døre, cylinderlås og sparkeplader med en højde på 300 eller 800
mm.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

FOOD

SAFE

EI²30

EI²60

Pc-døre
- 5 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DØRBLAD
Transparent, slagfast polycarbonat.
FORSTÆRKNING
3,0 mm saltvandsbestandig, anodiseret
aluminiumsproﬁl.
KARM
1 mm rustfrit stål eller PVC-belagt stål.
HÆNGSLER
Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium og rustfrit stål. Kan leveres med
fasthold i åben stilling 90°.
SPECIALHÆNGSLER
Kan leveres med 180° svingled og fasthold for åbning omkring hjørner.
PÅKØRSELSBØJLER
Fremstillet i sort polyethylen – højde
300 mm.
SLIDPLADER
1,5 mm ABS i farverne sort, blå, hvid
eller grå. Standardhøjde 1200 mm.
AUTOMATIK
Kan leveres med automatik for
svingning af døre begge veje.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Isolerede svingdøre
- 40 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
ISOLERING
Pir/Pur-skum.
DØRBLAD
PVC-belagt, galvaniseret eller rustfrit
stål.
KARM
1 mm rustfrit stål eller PVC-belagt stål.
HÆNGSLER
Saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium og rustfrit stål. Kan leveres med
fasthold i åben stilling 90°.
PÅKØRSELSBØJLER
Fremstillet i sort polyethylen – højde
300 mm.
AUTOMATIK
Kan leveres med automatik for
svingning af døre begge veje.
2-FLØJEDE DØRE
Leveres med espagnoletenhed.
EKSTRA UDSTYR
Låsekasse forberedt for cylinderlås
formbøjet håndtag i rustfrit stål; sparkeplader, vinduer med to lag glas med
ramme i aluminium eller rustfrit stål.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

FOOD

SAFE

Hurtige rulleporte
- Industri
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 2000 mm x H 2500 mm.
DØRBLAD
1 mm presenningsdug. Kan leveres i
farverne blå, grå, orange, rød eller gul.
Visionspanel som ekstraudstyr.
HASTIGHED
Åbningshastighed på 1,6 m/sek.
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.
KARMBEN
Galvaniserede eller rustfri stålproﬁler
B 142 mm x D 110 mm.
AUTOMATIK
Leveres med en programmerbar automatikenhed.
SIKKERHED
Indbyggede fotoceller i begge karmben i
250 mm højde. Motoren er forsynet med
indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse.
Kan også leveres med nødstrømsanlæg.
MANØVREUDSTYR
2 stk. trykpaneler med nødstop (standard). Mulighed for truckkontakter,
radiostyring og radar som ekstraudstyr.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Hurtige rulleporte
- Kølerum, 2 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
2,1 mm blå panserdug.
HASTIGHED
Åbningshastighed på 1,6 m/sek.
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.
KARMBEN
1,5 mm rustfri stålproﬁler, B 130 mm
x D 110 mm. Kan leveres i galvaniseret
stål.
AUTOMATIK
Leveres med en programmerbar
DANspeed-automatik. Porten leveres
med alt ledningsarbejde klar til tilslutning til 1 x 230V 50/60 Hz. Porte over 10
m2 skal tilsluttes 3 x 400V 50/60 Hz.
SIKKERHED
Kantsikring i bundskinnen. Fotoceller
indbygget i karmbenene i 250 mm højde. Motoren er forsynet med indbygget
nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde
af strømafbrydelse med henblik på
manuel oprulning. Kan leveres med
nødstrømsanlæg. Bommen er udstyret
med en påkørselssikring.
MANØVREUDSTYR
2 stk. trykpaneler med nødstop. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

Hurtige rulleporte
- Kølerum, isoleret, 7 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. 3500 x 3500 mm.
DØRBLAD
7 mm; består af 2 x 1 mm panserdug,
blå RAL 5007, sammensat med 5 mm
termodug med rustfri stålbom.
HASTIGHED
Åbningshastighed på 1,6 m/sek.
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.
KARMBEN
2,5 mm rustfri stålproﬁler, B x D
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.
TOPAFSKÆRMNING
1 mm panserdug blå RAL 5007.
AUTOMATIK
Leveres med professionel dørstyring,
der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer.
SIKKERHED
Automatisk portstop, fotocelle i begge
karmben i 250 mm højde.
MANØVREUDSTYR
Åbne/lukke/stop-funktion standard i
styring. 2 stk. trykpaneler. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er
ekstraudstyr.
EKSTRA TILVALG
24 V varmekabler i bom og valgfrit
til bag dug – panelkasse med 220V
varmekabel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Hurtige rulleporte
- Fryserum, 2 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
2,1 mm blå panserdug.
HASTIGHED
Åbningshastighed på 1,6 m/sek.
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.
KARMBEN
1,5 mm rustfri stålproﬁler, B 130 mm
x D 110 mm. Kan leveres i galvaniseret
stål.
VARMEARRANGEMENT
Varmeelementer i karmben, topafskærmning og bundskinne. Tilsluttet til
en justerbar sensor.
AUTOMATIK
Leveres med en programmerbar
DANspeed-automatik.
SIKKERHED
Kantsikring i bundskinnen. Fotoceller
indbygget i karmbenene i 250 mm højde. Indbygget nødhåndtag, der kan
aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse.
Kan leveres med nødstrømsanlæg.
Bommen er udstyret med en påkørselssikring.
MANØVREUDSTYR
2 stk. trykpaneler med nødstop. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er ekstraudstyr.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Hurtige rulleporte
- Fryserum, isoleret, 7 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
7 mm; består af 2 x 1 mm panserdug,
blå RAL 5007, sammensat med 5 mm
termodug med rustfri stålbom.
KULDETAB
Ca. 4 – 5 gange bedre isoleringsevne
end vores standardrulleport.
HASTIGHED
Åbningshastighed på 1,6 m/sek.
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.
KARMBEN
2,5 mm rustfri stålproﬁler, B x D
130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.
TOPAFSKÆRMNING
1 mm panserdug blå RAL 5007.
VARMEARRANGEMENT
Varmeelementer i karmbenene.
AUTOMATIK
Leveres med professionel dørstyring,
der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer.
SIKKERHED
Automatisk portstop. Fotocelle i begge
karmben i 250 mm højde. Indbygget
nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde
af strømafbrydelse.
MANØVREUDSTYR
Åbne/lukke/stop-funktion standard i
styring. 2 stk. trykpaneler. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er
ekstraudstyr.
EKSTRA TILVALG
24 V varmekabler i bom og valgfrit
til bag dug – panelkasse med 220V
varmekabel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Hurtige rulleporte
- Fryserum, isoleret, 80 mm
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
Består af 80 mm panserdug, blå RAL
5007. U-værdier for 0,5 W/m2 x k.
KULDETAB
Ca. 4 – 5 gange bedre isoleringsevne
end vores standardrulleport.
HASTIGHED
Åbningshastighed på 1,6 m/sek.
Lukkehastighed på 0,3 m/sek.
KARMBEN
2,5 mm rustfri stålproﬁler, B x D
210 mm x 300 mm – 745 x 517 mm.
TOPAFSKÆRMNING
1 mm panserdug blå RAL 5007.
VARMEARRANGEMENT
Leveres med varmeelementer i karmbenene. Varmepatronens effekt kan
justeres efter behov.
AUTOMATIK
Leveres med professionel dørstyring,
der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring via frekvensomformer.
SIKKERHED
Automatisk portstop. Lysgardin i
karmben op til 2000 mm. Indbygget
nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde
af strømafbrydelse.
MANØVREUDSTYR
Åbne/lukke/stop-funktion standard i
styring. 2 stk. trykpaneler. Truckkontakter, radiostyring og radarautomatik er
ekstraudstyr.
EKSTRA TILVALG
24 V varmekabler i bom og valgfrit
bag dug – panelkasse med 220V varmekabel.

STAINLESS
STEEL
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STEEL
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Stålskodde, E60
- 60 minutter
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 6 m x H 6 m.
GARDIN
Galvaniserede stållister, der griber ind i
hinanden, 75 mm i dybden. Med massiv,
bueformet proﬁl, der holdes fast i siden
vha. endelåse nittet på begge ender af
hver anden liste. BS EN 12453 rulleformet bundskinne i galvaniseret stål
med Fortress Anti-catch system TM, der
er udviklet til at undgå løfterisici. Kan
leveres i valgte RAL-farver.
KARMBEN
Galvaniserede eller rustfri stålproﬁler
B 120 mm x D 40 mm.
MANØVRESYSTEM
Gruppekredsløb med tidsforsinkelse,
strømstyringskort og forsinket sænkning. Hørbar advarsel.
EKSTRAUDSTYR
Fotocelle. Uundværligt nødstrømsanlæg
– 18 dages standby-system.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL
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AISI

304

Side 30-31

316

Stålskodde, E120
- 120 minutter
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 6 m x H 6 m.
GARDIN
Galvaniserede stållister, der griber ind i
hinanden, 75 mm i dybden. Med massiv,
bueformet proﬁl, der holdes fast i siden
vha. endelåse nittet på begge ender af
hver anden liste. BS EN 12453 rulleformet bundskinne i galvaniseret stål
med Fortress Anti-catch systemTM, der
er udviklet til at undgå løfterisici. Kan
leveres i valgte RAL-farver.
KARMBEN
Galvaniserede eller rustfri stålproﬁler
B 120 mm x D 40 mm.
EKSTRAUDSTYR:
Manøvresystem. Gruppekredsløb, med
tidsforsinkelse, strømstyringskort og
forsinket sænkning. Hørbar advarsel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL
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Brandgardin, E60
- 60 minutter
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 25 m x H 10 m.
GARDIN
En barriere af sølv-polyurethan-materiale bestående af to lag trådvævsarmeret ﬁberglas lamineret på ydersiden
med aluminiumsfolie gråt klæde.
RAL-farver kan leveres. Kantet i top
og sider med garn af rustfrit stål. Kan
modstå brand i 60 minutter.
KARMBEN
Galvaniserede eller rustfri stålproﬁler
B 100 mm x D 50 mm.
MANØVRESYSTEM
Gruppekredsløb med tidsforsinkelse,
strømstyringskort og forsinket sænkning.
EKSTRAUDSTYR
Audio-visuelt udstyr, varme- og/eller
røgdetektorer, bygningsadministrationssystem, knap til nødoprulning,
manuel tilsidesættelseskontakt, mærkat til gardin.

STAINLESS
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Brandgardin, E120
- 120 minutter
TEKNISKE SPECIFIKATIONER:
DIMENSIONER
Maks. B 25 m x H 10 m.
GARDIN
En barriere af sølv-polyurethan-materiale bestående af to lag trådvævsarmeret ﬁberglas lamineret på ydersiden
med aluminiumsfolie gråt klæde.
RAL-farver kan leveres. Kantet i top
og sider med garn af rustfrit stål. Kan
modstå brand i 120 minutter.
KARMBEN
Galvaniserede eller rustfri stålproﬁler
B 100 mm x D 50 mm.
MANØVRESYSTEM
Gruppekredsløb, med tidsforsinkelse,
strømstyringskort og forsinket sænkning.
EKSTRAUDSTYR
Audio-visuelt udstyr, varme- og/eller
røgdetektorer, bygningsadministrationssystem, knap til nødoprulning, manuel tilsidesættelseskontakt, mærkat
til gardin.

STAINLESS
STEEL
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DAN-matic-sæt, 350 kg
- portelementer til din portproduktion

Som internationalt etableret producent af intelligente dør- og
portløsninger af høj kvalitet gennem mere end tredve år har
DAN-doors en bred knowhow inden for udvikling, produktion,
montering og vedligeholdelse på dette område.
DAN-doors anvender denne ekspertise og erfaring til at udvikle og producere dør- og portelementer af høj kvalitet. Døre

Side 34-35

og porte fra DAN-doors har en levetid på minimum 10-20 år
afhængig af vedligeholdelsesniveauet. Dette er det bedste
bevis på, at de komponenter, der anvendes af DAN-doors,
er kendetegnet af høj kvalitet, høj slidstyrke og høj modstandsevne overfor fugt og kulde.

Hvis du producerer sandwichpaneler til byggeprojekter, kan
du bruge disse elementer til produktion af dine egne dør- og
portløsninger af høj kvalitet. Det eneste, du selv skal levere,
er panelet til dørbladet! Ud over komponenter af høj kvalitet
bidrager DAN-doors også til at videregive knowhow til lokal
produktion af døre og porte over hele verden. Vi har gennem-

prøvede metoder til produktion af dørblade og dørkarme
samt gode løsninger til f.eks. varme i frostrumsporte.

DAN-matic
Automatiksæt

Pålidelige, elektriske styreenheder til automatisk åbning og
lukning af skydedøre og hurtige rulleporte er et element,
der bliver mere og mere vigtigt over hele verden. DAN-doors
tilbyder et bredt sortiment af gennemtestede, højteknologiske
styreenheder baseret på moderne krav.
DAN-doors tilbyder et moderne og alsidigt Speed Commander Door-styresystem til automatisk betjening af skydedøre.

Side 36-37

SCD-styreboksen er let at betjene og tilbyder en række parametre, der kan justeres, så de passer til de enkelte fryse
huses arbejdsmetoder. SCD-styresystemet aktiverer dør
bladet vha. en tandrem, der sikrer jævn åbning og lukning

Værdier
Vi har opstillet 6 overordnede værdier, som er grundlaget for DAN-doors forretning. Med disse værdiord
udtrykker vi alt det, DAN-doors står for.

Kundeorienteret
Kvalitet
Troværdighed og loyalitet
Ansvarlighed
Respekt og opmærksomhed
Omtanke og omhu

Alle medarbejdere hos DAN-doors arbejder efter disse
værdier. Vi er afhængige af opbakning fra alle ansatte,
der anvender ovennævnte regler i det daglige samspil.
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Vision

Mission

Vi vil udvikle dør- og portløsninger,
der imødekommer fremtidens krav
til sikker, effektiv og bæredygtig
produktion.

Vi bidrager til produktion af
bæredygtige kvalitetsprodukter
til verdens forbrugere.

Tel. +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.com

johnsen.dk

DAN-doors a-s
Industrivej 19
DK-8660 Skanderborg

