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Som alle DAN-doors produkter bærer 
skydedøren det umiskendelige præg af 
kvalitet, præcis forarbejdning og gedi-
gen håndværksmæssig udførelse med 
et elegant og tidløst design.
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Dørtykkelser
60 og 100 mm.

Isoleringsmateriale
Højtisolerende CFC-frit skum sikrer lavt 
energitab.

Dørblad
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller 
rustfrit stål. Rengøringsvenlig og høj 
hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm
1,5 mm rustfri stål eller 2 mm anodise-
ret aluminium. Karmen er altid isoleret.

Køreskinnearrangement
Robust konstruktion med saltvandsbe-
standigt, anodiseret aluminium og køre-
hjul i nylon. Kørehjulskonsol, pindbolt, 
spændskive samt møtrik i rustfrit stål.

Nedfald
Nedfaldskile monteret i køreskinne og 
speciel udformning af bundstyrsskin-
ne og – beslag sikrer, at døren lukker 
hermetisk.

Kørehjul
Kørehjulet er udført i POM. Kørehjuls-
konsol, pindbolt, spændskive samt 
møtrik er udført i rustfrit stål.

Håndtag
Kraftigt formbøjet håndtag i rustfrit stål 
udvendig som indvendig, hvilket gør 
skydedøren let at betjene.

Tætningslister
Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi. 
Monteret i anodiserede, lukkede alumi-
niumsprofiler.

Automatik
Leveres med tandrems- eller tand stangs-
automatik. Automatikken er monteret 
på dørens karm ved levering, og alt 
ledningsarbejde på døren er afsluttet og 
klar til tilslutning.

Nødlem eller gangdør
Nødlem leveres i B 600 x H 1000 mm og 
gangdør leveres i B 800 x H 1800 mm.

Sparkeplader
Rustfri slebet stål i standardhøjde 300 
eller 800 mm x dørens bredde.

Låse
Cylinderlås med nødåbning udført i sort 
PEHD plast og rustfrit stål. Hængelås-
beslag med eller uden nødåbning udført 
i sort PEHD plast.

Vindue
Standardstørrelser – 150 x 300 mm, 
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.

DAN-doors skydedøre til kølerum er en gennemtænkt og gennemprøvet konstruktion, der har vist sin 
store holdbarhed og uovertrufne styrke i en lang række danske og udenlandske kølerum, hvor de dag 
efter dag lever op til de strengeste krav inden for levnedsmiddelindustrien.
DAN-doors tilbyder markedets stærkeste og mest fleksible program af skydedøre til kølerum. Alle døre 
fremstilles i mål efter kundens ønske i 1- eller 2-fløjede udgaver.
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