Powering doors.
Empowering people.

Automatiske indgangsløsninger, der sikrer et
effektivt flow af varer og mennesker forrest,
bagerst og inden i enhver bygning.

Opdag styrken ved
automatiske indgangsløsninger
Kan du huske sidste gang, du gik gennem en automatisk port eller dør? Måske lagde du slet ikke mærke til det, eftersom selve ideen er, at du kan bevæge
dig fremad uden afbrydelser. Det samme gælder for
forretninger, der er afhængige af vellykkede på- og
aflæsninger dagen lang – lastbiler, der kører til og fra,
døgnåbne lagerbygninger. Som en vigtig del af flowet i din forretning gør automatiske porte, døre og
læsserampeudstyr tilværelsen mere praktisk – samtidig øges sikkerheden, hygiejnen og effektiviteten og
giver mulighed for mere bæredygtige bygninger.

I dag har vi en omfattende portefølje af innovative
og pålidelige automatiske indgangsløsninger, som
forbinder mennesker, steder og varer effektivt og
problemfrit.

ASSA ABLOY Entrance Systems har vist stærke
resultater i leveringen af automatiske indgangsløsninger som er praktiske og giver dig mulighed for at
yde den bedste præstation i både virksomheden og
tilværelsen.

Som din dedikerede partner støtter vi dig gennem
hele byggeprocessen – fra design og installation til
service og modernisering. Vores erfarne og specialiserede serviceteams står altid klar til at varetage
dine indgange, så du kan fokusere på din forretning.
Med os ved din side kan du nyde godt af styrken ved
en global leverandør kombineret med lokal support
i form af bekvemmelighed og pleje.

Med automatiske indgangsløsninger giver vi dig, din
forretning og dine kunder adgang til en ny verden
med ro i sindet.
I årenes løb har vi erhvervet nogle af de stærkeste
brands i branchen – Besam, Crawford, Albany og
Megadoor for at nævne nogle stykker. Deres stiftere
delte den samme pionerånd og vision – at skabe produkter og tjenesteydelser, som hjælper kunder med
at forbedre deres forretning og nå nye muligheder.
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I brancher som distribution, logistik og fremstilling
styrker vi virksomheder med en mere effektiv drift,
energibesparelser og forbedret sikkerhed. Inden for
detail, hotel og restauration samt transport styrker
vi mennesker med større bevægelighed uden at
skulle åbne døre.

Er du også interesseret i at opdage styrken
ved automatiske indgange? Vi hjælper dig med at
åbne for et effektivt flow af varer og mennesker med
indgangsløsninger foran, bagerst og inden i enhver
bygning. Løsninger, som hver dag giver dig en følelse
af sikkerhed – så du kan opleve en mere åben verden.
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Vores
stærke
tilbud
ASSA ABLOY Entrance Systems’ omfattende
produktportefølje af automatiske døre og porte
til gående, industrielle formål og beboelse,
læsserampeudstyr og service tilbyder praktisk
og sikker adgang forrest, bagerst og inden i
enhver bygning.
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Automatiske døre

Industriporte

Hurtigporte

Læsserampeudstyr

Forbedret og sikker adgang, hygiejnekontrol, sikkerhed og bekvemmelighed i enhver bygning. Skydedøre, svingdøre eller karruseldøre byder besøgende
velkommen, leder trafikken og opretholder indendørs klimazoner.

Skab en smidigere logistik, og øg sikkerheden med
et bedre workflow. Ledhejseporte, foldeporte og
vertical lifting fabric doors fås i en række forskellige
konfigurationer.

Hurtigporte kan forbedre effektiviteten, sikkerheden
og hygiejnen i anvendelser til intensiv drift og under
krævende forhold.

Læssebroer, porttætninger, slusehuse og andet
tilbehør gør på- og aflæsning af varer mere sikker,
effektiv og praktisk.
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Altid tilgængelig lige om hjørnet –
vi er din lokale servicepartner
Find din serviceløsning på
assaabloyentrance.dk/da/service

Hangarporte
Vertikale hangarporte er til massive åbninger,
der kan hænde at blive eksponeret for høje
vindbelastninger, ekstreme temperaturer
og barske miljøer, såsom luftfarts-, mine- og
skibsværftsindustrien.

Service
Da døre og porte er en del af dit forretningsflow, er
der al mulig grund til at holde dem godt kørende.
Læn dig op ad vores ekspertteam, digitale tjenester
og forbundne IoT-løsninger, så du får adgang til
realtidsdata og et full-service-overblik for maksimal
kontrol og uforstyrret indgangstilgængelighed.
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Komplet udvalg
af automatiske
indgangsløsninger

Luftfart

Alle virksomheder har deres egne specifikke
udfordringer og krav til døre og porte. Drag
fordel af ASSA ABLOY Entrance Systems’
ekspertviden til at optimere dine indgange for
at opnå det perfekte flow af mennesker, varer
og køretøjer ved dine anlæg.

Tung industri og
minedrift

Distribution
& logistik

Fremstilling

Skibsværft

Hotel og
restauration

Detail

Transport

Privat sektor

Sundhed

Offentlig sektor
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Detail

Detailforretninger er afhængige af en jævn bevægelse af varer og mennesker i løbet af hele arbejdsdagen. Med vores automatiske indgange passerer
kunderne ind- og udgange uden forhindringer,
mens leveringer og lagervarer bevæger sig problemfrit gennem serviceindgange til butiksgulvet.

Fremstilling

Fremstillingsanlæg skal adskille miljøer, opretholde
optimale temperaturer og optimere produktionsflowet. Vores porteføjle af automatiske indgangsløsninger sikrer ikke kun effektive produktionsprocesser, men også et sikkert, jævnt flow af mennesker
og køretøjer.
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Distribution
& logistik

I virksomheder, der flytter og distribuerer varer,
er problemfri processer og en effektiv drift yderst
vigtig. Vores komplette portefølje af docking løsninger sikrer, at på- og aflæsning altid foregår sikkert,
hurtigt og bæredygtigt.

Sundhed

Inden for sundhedsvæsnet er der krav om et
komplet udvalg af tilgængelige, fleksible og
hygiejniske indgangsløsninger. Vores automatiske
indgange kan hjælpe enhver sundhedsinstitution
med at sikre, at personale, patienter og besøgende
nemt kan komme og gå komme uden fysisk kontakt
med dørhåndtag. I akuttilfælde skal der være en nem
overførsel fra ambulance til skadestue, og isolerede
områder på sygehuset skal forblive lukkede.

Transport

I transportbranchen er det yderst vigtigt at få mennesker frem til deres ønskede destination til tiden.
Med godt placerede indgangspartier kan forsinkelser minimeres ved at facilitere et konstant flow
af rejsende, mens personale og kunder beskyttes
sikkert, og køretøjer og stationer sikres.

Privat sektor

Banker, kontorbygninger og ejendomsserviceorganisationer har behov for alle slags indgangsløsninger – fra behagelige indgangsdøre til
besøgende til sofistikerede sikre indgangsløsninger
til medarbejdere.

Hotel &
restauration

Førstehåndsindtrykket har stor betydning inden for
hotel- og restaurationsbranchen. Fra visuelt indbydende hovedindgange designet til at optimere
indemiljøer, til sikre og funktionelle medarbejderindgange tilbyder vi et komplet udvalg af indgangsløsninger, der forbedrer enhver gæsts oplevelse.

Offentlig sektor

Fra administrationsbygninger til sportsarenaer
bør indgangsløsninger forbedre besøgsoplevelsen
og samtidig gøre det bekvemt og sikkert for
personalet.
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Tung industri &
minedrift

Vores løsninger dækker næsten alle åbninger, herunder anvendelser med enormt barske betingelser:
Snesevis af åbningscyklusser pr. dag, grumsede,
snavsede, ofte ætsende miljøer samt ekstreme vejrog temperaturforhold.

Luftfart

Flyhangarer har behov for indgangsløsninger, der
kan dække store åbninger, modstå ekstreme vejrforhold, og som ikke begrænses af størrelse eller konfiguration. Vores udvalg af hangarporte opfylder de
vigtigste sikkerhedsstandarder og kræver minimal
vedligeholdelse.

Hvad er dine
specifikke
behov for indgangsløsninger?

Skibsværfter

Få mere at vide om, hvad automatiske
indgangsløsninger kan gøre for din
virksomhed på
assaabloyentrance.dk/da/referencer

Skibsværfter er afhængige af solide, hårdføre
indgangsløsninger af forskellig størrelse for at
bevare indekomforten og spare på energien. Med
hangarporte og vertical lifting fabric doors, der
beskytter værfterne mod kystnære elementer, og
indgangsløsninger for gående samt industriporte
for køretøjer dækker vi enhver tænkelig indgangsløsning for at sikre skibsværftets effektive drift.
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Fakta og tal*
Salgsvirksomheder i

Hovedkontor i

Salg for mere end (EUR)

37 lande

Schweiz

2,8 milliarder

Styrk din virksomhed
Dine automatiske indgange virker uden problemer
med ASSA ABLOY Entrance Systems. Vi tager os af
planlægning, design, installation og service forrest,
bagerst og inden i din bygning – en forpligtelse, der
strækker sig over hele produktets livscyklus.
Vores støtte gennem hele bygningsprocessen
Du har kun brug for én partner til dine automatiske
døre og porte. Sammen med dig arbejder vi for at
tilpasse alle processer og sikre overholdelse af deadlines og tidsplaner. Vi kan hjælpe dig med:
• Projektstyring og budgettering

Mere end
Mere end

14 000
medarbejdere

3 500
serviceteknikere

Autoriseret
distribution
i mere end

100
lande
* ASSA ABLOY Entrance Systems Divsion, 2020
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• Specificering, tegninger samt skræddersyet
løsningsdesign
• Overholdelse af sikkerhedsstandarder, regler
og forskrifter
• Planlægning af flowet af varer og mennesker
• LEED- og BREEAM-rådgivning
• BIM-objekter

Hold fokus på din virksomhed, ikke dine indgange
Vi holder dine indgange kørende med vores seviceaftale. Vi sikrer branchens mest ansete reparationsarbejde med vores lager af originaldele til alle typer
automatiske døre, porte og docking-løsninger –
uanset hvem, der har lavet dem. Vores uddannede
serviceeksperter sørger for, at din virksomhed overholder lokale love og kan hjælpe med at reducere de
samlede ejeromkostninger for dine døre og porte
med proaktiv modernisering understøttet af den
nyeste digitale teknologi. I nødstilfælde findes vi i dit
område døgnet rundt, så vi kan få din forretning
tilbage på sporet.
Åbn døren til bæredygtighed
Gør din virksomhed mere bæredygtig med vores
energibesparende løsninger. Minimer energitab,
skab forbedring af luftkvaliteten inden døre, øg
dagslyset, styr luftcirkulationen, og optimer den
overordnede energimæssige ydeevne i enhver
bygning. I vores egen produktion er overvejelser
om bæredygtighed drivkraften for alt det vi gør, fra
anskaffelse til genanvendelse.
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ASSA ABLOY-koncernen er den globale leder i adgangsløsninger.
Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.
ASSA ABLOY Entrance Systems leverer løsninger til effektiv og sikker flytning af
gods og mennesker. Vores tilbud omfatter et bredt sortiment af automatiserede
døre til gående, industriporte og porte til boliger samt læsserampeudstyr,
perimeterhegn og serviceydelser.

Følg os:

assaabloyentrance.dk

Søg efter ASSA ABLOY Entrance
Danmark.

