
AVR1001F 
NY HIGH SPEED VERTIKALPORT TIL FROST



Brochure   |   High Speed AVR1001F  |  vers. 202205-1   2

AVR1001F - EN HIGH SPEED PORT I SÆRKLASSE
Den nye AVR1001F port fra DAN-doors er markedets hurtigste 
isolerede stand-alone high speed vertikalport til frostrum. 

Det er ikke noget, vi bare siger. Det er noget, vi ved.

Portens isolerede 100 mm tykke, patenterede lameldug har en høj 
isoleringsevne, som gør den til en effektiv stand-alone løsning, der 
ikke kræver yderligere investering i natskydeport, og som samtidig 
reducerer jeres kulde- og varmetab til et absolut minimum. 

Denne port er skræddersyet til virksomheder, som:

✓  Har fokus på effektivitet og optimering af logistik og arbejdsprocesser
✓  Arbejder dedikeret med energibesparelser og bæredygtig drift
✓  Prioriterer høj kvalitet og lang levetid 
✓  Ikke går på kompromis med sikkerheden 
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EN UNIK, PATENTERET LØSNING
skabt specifikt til at optimere vores kunders forretning

DRIFTSSIKRE 
HIGH SPEED PORTE 
PRODUCERET EFTER MÅL.

AVR1001F kører vertikalt på en skinne, 
hvilket giver en bedre udnyttelse af 
pladsen omkring porten.

Portsystemet har desuden en ekstremt 
fleksibel konstruktion, som giver 
mulighed for at tilpasse porten præcist 
til jeres lokaler og behov.

Lavere 
energiforbrug 

Porten  er udstyret med en isoleret 
100 mm tyk portdug, som består 
af et unikt lamelsystem, der ikke 
kan optage fugt, og som modvirker 
kuldebroer. 

Den har derfor en høj isolerings-
evne, og dette  kombineret med en 
lynhurtig åbne- og lukkehastighed 
reducerer energiforbruget, fordi 
kulde- og varmetabet reduceres til 
et minimum. 

Færre 
investeringer

Der er i udviklingen af denne 
port taget højde for to væsentlige 
parametre, som gør porten velegnet 
som stand-alone-løsning uden behov 
for at investere i en natskydeport: 

1.  portdugen har en høj isolerings-
 evne, som minimerer energitabet.

2.  opvarmet karmbensbundstykke 
beskytter mod isdannelse, så 
sikkerheden er i orden.

Minimale
driftsomkostninger

💰

Denne port er ekstremt robust og 
tåler hårde kollisioner. Det unikke (og 
patenterede) portblad er modulært 
opbygget af fleksible portlameller, der 
hverken kan knækkes eller bules. 

Skulle porten blive skadet efter en særlig 
voldsom påkørsel, kan portlamellerne 
nemt, hurtigt og billigt udskiftes 
enkeltvist,  og I får dermed en port med 
minimale driftsomkostninger  og uden 
nedetid i forbindelse med uheld.

Effektiv
logistik

Denne port har en ekstremt hurtig 
åbnehastighed, hvilket gør den fuldt 
ud konkurrencedygtig med andre 
ikke-isolerede porte. 

Samtidig leveres porten med 
topmoderne automatisk adgangs-
kontrol, hvilket sikrer jer hurtig 
og smidig adgang med truck i 
jeres køle- og frostrum og dermed 
forbedret logistik, arbejdsflow og 
sikkerhed på arbejdspladsen. 
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HURTIGE, ROBUSTE OG SIKRE  
HIGH SPEED PORTE FRA DAN-DOORS

- fordi en port er ikke bare en port. 

Hver eneste port, DAN-doors sender ud af huset, har været på en rejse gennem vores 
forskellige afdelinger, hvor vores dygtige medarbejdere har investeret deres ekspertise og 
erfaring til at producere netop jeres port eller dør. 

Det forpligter, og vores løfte til jer er, at I hos DAN-doors får løsninger, som er udviklet 
med jeres behov for øje. Løsninger, som giver jer større effektivitet, forbedret logistik, 
større energieffektivitet, og som holder i mange år.

Vores produktprogram giver jer frihed til at vælge den løsning, der passer til netop jeres 
behov. Vi har udviklet porte til alle formål inden for industri, køl og frost i forskellige 
konfigurationer og prisvarianter, så I får den løsning, der er rigtig til jeres forretning, 
og vi arbejder utrætteligt på at udvikle og forbedre vores produkter, så I er garanteret 
markedets absolut bedste high-speed porte.

“Hos DAN-doors er kvalitet ikke til 
diskussion. Vi laver døre af højeste 
kvalitet og gør os umage, for vi er 
stolte af, at vores kunder har vores 
døre og porte i flere årtier.”

Per Pedersen, Salgschef 
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