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Vi har mange års erfaring med udvikling og produktion af løsninger i stål, 
som overholder myndighedernes strenge krav til brand, hygiejne, lyd og sik
kerhed. Løsningerne udarbejdes i tæt dialog med kunden og arkitekten, og 
vi tilbyder gerne vores kompetencer i forhold til drifts optimering i planlæg
ningsfasen, så det industrielle byggeri lever op til fremtidens miljøkrav. Til 
enhver industribygning specialdesigner og fremstiller vi præcis de løsninger, 
der tilfører virksomheden en endnu mere fleksibel og effektiv logistik. 

KUNDE- 
SPECIFIKKE 
LØSNINGER
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Stålets unikke egenskaber gør det meget anvendeligt til 
skoler, boliger, sygehuse, fængsler m.fl . hvor der stilles 
store krav til holdbarhed og brandsikkerhed - uden at gå 
på kompromis med et tidssvarende design og en høj grad 
af fi nish.



Vi fremstiller kundespecifikke døre i rustfrit og malet stål efter alle gæl
dende krav og normer. Med stærke kompetencer udvikler og producerer  
vi kvalitets løsninger.

Vi kan tilbyde intelligente stålprofildørsløsninger af højeste kvalitet, som  
specialfremstilles til den enkelte kundes unikke behov. 

Vores profilsystemer bygges af ubehandlet, varmforzinket eller rustfrit stål 
(AISI316L), og kan fås både med og uden varmeisolering eller med brand
sikker isolering. Profilsystemerne er certificerede i flere brandsikker
hedsklasser, og vi tilbyder også systemer, der er afprøvet til sikring mod 
støj, skud eller indbrud. Til særligt udsatte miljøer med krav til en højere 
korrosions klasse kan profilsystemerne også fås i galvaniseret, rustfrit 
eller rustfrit syrefast stål.

Det er muligt at specialtilpasse løsningen yderligere ved eksempelvis at inte
grere modullåse, runde vinduer, bue profiler eller fingerbeskyttelsestætning. 

PROFILDØRE  
OG -VINDUER  
I HØJESTE  
KVALTET
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Vi har et bredt sortiment af stålprofi lsdøre og vinduer til indendørs brug. 
Alle løsninger er kendetegnet ved en lang holdbarhed og udvikles med 
udgangspunkt i den enkelte bygnings brug og kundens unikke krav. 

Profi lerne der anvendes har en tætningsnot, som giver en glat overfl ade 
på produktets inder såvel som yderside. Der fi ndes et rustfrit profi lsystem 
i syrefast kvalitet med forhøjet korrosionsbestandighed og god modstands
dygtighed overfor ydre påvirkninger, der er egnet til særligt krævende miljøer. 

Der er også mulighed for at tilpasse dørene, så de rent designmæssigt 
understøtter bygningens udtryk. Vi tilbyder blandt andet overfl adebehand
ling som pulver eller våd lakering i standard NCS S og RAL farver. Endvide
re er der mange muligheder for specialstørrelser med sprosser og fyldings
materialer for at tilpasse løsningerne til det overordnede design.

INDVENDIGE 
PROFILDØRE 
OG -VINDUER 



LEVER OP TIL  
DE STRENGESTE  
HYGIEJNEKRAV 



Til bygninger med strenge rengørings krav, såsom sygehuse 
og virksomheder i medicinalindustrien, er vores stål-
profi lsdøre og -vinduer ideelle. Løsningerne er nemlig både 
nemme at rengøre og beregnet til  at udstå daglig rengøring 
samt hyppig brug og slitage. Stålets egenskaber til at mod-
stå slitage giver dørene en lang levetid, og derfor er det også 
økonomisk en fornuftig investering.
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Vi kan levere alle typer af profi ldørsløsninger til ind og udgangspartier samt 
til vinduespartier i bygningens ydre vægge. Med fokus på både funktionalitet 
og æstetik udvikles løsningerne, så de er med til at optimere det enkelte 
byggeri.

Profi lsystemet med brydning af kuldebroer er specielt udviklet til døre og 
indgange med isoleringskrav. Systemets stålprofi ler er isolerede, og de har 
meget høj slidstyrke og god modstandsdygtighed overfor ydre påvirkninger. 

Profi lsystemet kan også leveres varmforzinket, og der fi ndes et rustfrit 
profi lsystem i syrefast kvalitet med forhøjet korrosionsbestandighed og god 
modstandsdygtighed overfor ydre påvirkninger.

UDVENDIGE 
PROFILDØRE 
OG –VINDUER



KVALITETS 
YDERDØRE MED  
LANG HOLDBARHED 



Funktioner som lydtæthed og hårdførhed er et stigende krav 
inden for byggebranchen og andre industrier. Som global 
leverandør af produkter og know-how lever vores løsninger 
op til de internationale krav og specifi kationer. For os er det 
en standard - for vores kunder er det en sikkerhed.
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Profi ldørsløsningerne kan også fås i brandsikre udgaver, som virker brand
hæmmende. Dørene er afprøvede på certifi cerede laboratorier verden over, 
og følgende certifi ceringsinstitutioner har udstedt certifi kater:

 Inspecta, Estland
 VTT, Finland
 SP SITAC, Sverige   
 DS, Danmark

Der kan således leveres profi lsystemer, som er godkendt i de brandtekniske 
klasser EI30, EI60, E30, E60 og EI120. 

BRANDSIKRE 
PROFILDØRE



CERTIFICEREDE 
BRANDDØRE AF 
HØJESTE KVALITET 



Vores certifi cerede stålløsninger er baseret på fl ere års 
udvikling, og profi lsystemet er udarbejdet specifi kt til 
fremstilling af brandsikre døre og vægsektioner. Kontakt 
venligst vores salgsafdeling angående kundetilpassede 
løsninger og særlige krav til brandhæmmende døre. 
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STÅLPROFILDØRE

Profi lsystemerne kan fås i malet stål og rustfrit 
stål AISI316 syrefast, dette betyder,  at dørene 
kan anvendes i en lang række forskellige byg
gerier og brancher, blandt andet hospitaler, 
indkøbscentre, lufthavne, kontorer, banker og 
skoler.

Systemet er godkendt E60.



STÅLPROFILDØRE TIL BRAND

De speciallavede stålprofi ler med brandsikret 
kerne, som dørene og vinduespartierne laves 
af, er testet, godkendt og klassifi ceret i henhold 
til EI60. Derfor er denne type profi ler ideelle til 
døre og vinduespartier i brandgange og trap
per, eller andre rum som skal sikres ved brand. 
Dørene er ligeledes ideelle til mange forskel
lige typer af byggeri, herunder moderne kon
torer, erhvervsbyg, skoler, lufthavne og ikke 
mindst sygehuse. 

Dørene er testede, godkendte og klassifi cerede 
i henhold til EI60.
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