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Kravene til brandskydeporte på et slagteri er ekstreme, 
det kræver høj produktkvalitet og -finish. Der vil ofte være 
behov for gennemføringer af glidebaner i døråbningerne 
og dette løser vi ved, at gennembryde glidebanen eller 
køre porten under glidebanen.

Brandskydeporte
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DAN-doors har siden sin start i 1983 
leveret special tilpassede løsninger til 
slagte rier i hele Skandinavien. Løs-
ningerne har været meget individuelle 
og med stor fokus på fødevare- og 
hygiejne sikkerhed.



DAN-doors leverer rustfrie ståldører i stålkvalitet AISI 316 eller AISI 304.
Dørene kan også leveres i fødevarergodkendt plastisolbehandlet hvid overflade. 
Dørene leveres endvidere som branddøre EI260 testet og godkendt efter 
EN-1634-1. Der er mange muligheder for ekstra udstyr såsom vinduer og 
dørpumper ect.

Rustfrie ståldøre



På slagterier er der ofte særlige krav til porte 
og luger, her ser man brandskydeporte og 
brandluger, der er monteret lige under luft. 
Portene lukker alle automatisk ved brand og 
kan betjenes fra gulv. Portene er ofte place-
ret højt oppe med meget lidt plads rundt. Her 
 leverer vi en fleksibel løsning, hvor det er 
muligt at placerer motordrift og wiretrommel 
over, under eller ved siden af portene.Brandskydeporte/luger



I forbindelse med renrum og sluse leveres såvel brandskydeporte 
som almindelige skydeporte. Vi leverer både med motordrift og 
radar for ”hands free” passage. Portene, der vises på billedet, er 
60 minutters brandporte, som er godkendte for fødevareindustri.

Skydeporte til sluser



DAN-doors er meget optaget af, at der er mak-
simal beskyttelse af vores porte, så man undgår 
skader ved påkørsel. Derfor vejleder og rådgiver vi 
også vores kunder til at fokuserer på beskyttelse af 
væggene i bygningen. Her illustreres påkørselssik-
ringen på slagteriet Holsted Danmark.

Påkørselsværn





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. 

Derfor tilstræber vi fortsat at investere i vores med-
arbejdere.
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DAN-doors
Vi ligger i Stilling ved Skanderborg og har et datter-
selskab i Sverige og England samt agent i Holland. Vi er 
førende på hjemmemarkedet, og derudover udgør cirka 
50% af vores produktion eksport til udlandet – således 
står der i dag DAN-doors på døre og porte i virksom-
heder i mere end 100 lande kloden rundt.

Know-how
Ud over cirka 30 års erfaring er vores styrke vores 
egenproduktion, hvor dygtige og erfarne medarbejdere 
udvikler, producerer og sælger vores døre og porte som 
totalløsninger til alle vores kunder. Vi udvælger selv alle 
materialerne samt konstruerer, producerer og gennem-
tester samtlige dørelementer, før de forlader fabrikken.



Kundespecifi kke løsninger 
til alle brancher
Vores produktion spænder fra de mere 
simple dørløsninger til de yderst spe-
cifi kke og avancerede med stort tekno-
logisk indhold. Vi har ingen branche-
mæssige begrænsninger og arbejder i 
dag med så forskellige brancher som 
typehusfi rmaer, slagterier, mejerier, 
køle-/frysehuse, dagligvarebutikker 
og medicinalindustrien.
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Produkter med lang levetid 
og høj fi nish.

Skræddersyede kundeløsninger 
med stor fokus på hygiejne og 
brand.
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DAN-doors konstruerer, producerer 
og gennemtester samtlige dør-
elementer.
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