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Kan du huske sidste gang, du gik gennem en 
automatisk indgang? Måske lagde du ikke mærke 
til det, da hele ideen med automatiske indgange 
er at give dig mulighed for at fortsætte med at 
gå, uden afbrydelser. Det er en vigtig del af dit 
forretningsflow – det gør det mere bekvemt og 
øger samtidig sikkerheden og effektiviteten, og 
giver mere bæredygtige bygninger.

ASSA ABLOY Entrance Systems har taget indgangsauto-
matisering til sig. Kernen i vores virksomhed er en bred og 
stor erfaring med et væld af ekspertise og en stærk  
tradition for gennemprøvede løsninger med alle former 
for automatiske indgange. Med os får du styrken fra en 
global leverandør, kombineret med dansk lokal support. 
Som din dedikerede partner til indgangsløsninger støtter 
vi dig hele vejen – lige fra design og installation, til vedlige-
holdelse og modernisering.

Optimer dine indgangsløsninger
•   Minimerer energitab, forbedrer indeklimaet, 

giver mere dagslys, styrer luftcirkulationen og 
forbedrer bygningens samlede energieffektivitet

• Optimer arbejdsgange, bekvemmelighed og 
tilgængelighed

•  Overhold myndighedernes krav til sikkerhed 
og miljø

•  Moderniser dine indgange for at imødekomme 
gældende krav

•   Service og vedligeholdelse, der bidrager til 
energibesparelser og sikkerhed i fremtiden



Automatiske døre
Forbedre tilgængelighed, sikkerhed og 
bekvemmelighed i alle bygninger. Skyde-, 
sving- eller karruseldøre byder besøgende 
velkommen, styrer trafikken og opretholder 
klimaet indendørs.

Vores produkter

Erhvervs- og industriporte
Forbedre logistikken og øg sikkerheden 
med en bedre arbejdsgang. Ledhejseporte, 
foldeporte og lodret åbnende porte med dug 
er tilgængelige i forskellige konfigurationer.

Højtydende porte
Disse hurtigporte kan forbedre effektivitet, 
sikkerhed og hygiejne i miljøer med meget 
trafik, og i krævende forhold.

Hangarporte
Hangarporte er til massive åbninger, der 
udsættes for høje vindbelastninger, ekstreme 
temperatur og barske miljøer, såsom luftfarts, 
mine- og værftsindustrien.

Læsserampeudstyr
læssebroer, porttætninger, slusehuse og 
andet tilbehør gør pålæsning og losning af 
varer sikrere og mere effektivt.

Vedligeholdelse og modernisering
Da indgange er en del af dit forretningsflow, 
er der al mulig grund til at sikre, at de fungerer 
effektivt. Vores team af eksperter hjælper dig 
med at få en omkostnings- og energieffektiv 
drift,-uden afbrydelser.



Komplette indgangssystemer 

Sundhedsvæsenet 
Automatiserede indgangsløsninger 
kan fås til hovedindgange, 
infektionsklinikker, kirurgiske 
områder, røntgenrum, 
operationsstuer og meget mere. 
Disse miljøer kræver tilpassede 
indgangsløsninger og dedikeret 
service, der giver sikkerhed og 
bekvemmelighed for patienter 
og besøgende. 

Detailhandel
Hvor der er en intens strøm af 
mennesker og gods i konstant 
bevægelse, er effektive, sikre og 
bekvemme indgange et krav. De skal 
yde en ordentlig sikkerhed og opfylde 
strenge sikkerhedskrav.

Transport
Miljøer med stor trafik kræver 
både bekvemmelighed og 
sikkerhed. Automatiske døre med 
adgangskontrol kan skabe en 
sikker og brugervenlig adskillelse 
mellem offentlige arealer og arealer 
uden adgang. 

Distribution og logistik 
Sørg for, at dit gods er i jævn 
bevægelse med automatiserede 
porte. Vi tilbyder alt fra industriporte, 
læsseporte, porttætninger og 
læssebroer til komplette slusehuse og 
højtydende porte. 

Hoteller 
Med et stort antal besøgende skal 
hoteller opretholde høje standarder 
for sikkerhed og bekvemmelighed. 
Automatiske indgange skaber et 
komfortabelt og tiltalende miljø, og 
kan sørge for sikker evakuering i en 
nødsituation.

Fremstilling
Automatiske indgange kan adskille 
miljøer i hele dit anlæg, minimere 
risiko for forurening, opretholde 
temperaturer og beskytte personale 
og udstyr, samtidig med at 
produktionseffektiviteten maksimeres 
og energiomkostningerne reduceres. 



Den private sektor
Banker, kontorbygninger og 
forvaltningsorganisationer har brug 
for alle former for indgangsløsninger. 
Alt fra at byde besøgende 
velkommen, til sofistikeret sikkerhed 
for medarbejderne. 

Den offentlige sektor
Fra offentlige bygninger til 
sportsarenaer bør indgange øge 
gæsternes oplevelse, og yde 
bekvemmelighed og sikkerhed for 
personalet.

Tung industri og minedrift
Vores løsninger dækker næsten alle 
åbninger, herunder anvendelser, der 
skal klare utroligt hårde krav: snesevis 
af åbninger om dagen, skrappe, 
beskidte, ofte ætsende miljøer samt 
ekstreme vejr- og temperaturforhold.

Luftfart
Indgange skal holde til mange 
åbninger og være i stand til at 
håndtere høje vindbelastninger og 
barske miljøer. Vores hangarporte er 
et glimrende valg både til installation 
af nye porte, og til opgradering af 
ældre hangarer.

Skibsværfter
Dine porte skal  kunne tåle hårde 
kystmiljøer og samtidig give 
bæredygtig komfort indenfor, 
uanset hvor stor indgangen er. 
Vores løsninger til værfter tilbyder 
overlegen holdbarhed og betydelige 
energibesparelser.

For mere information kan du se nogle af vores casestudier på  
https://www.assaabloyentrance.dk/da/aaes/assaabloyentrancedk/referencer/



Din partner hele vejen
Du har kun brug for én partner til dine automatiske 
indgange. Sammen med dig, arbejder vi for at tilpasse 
alle processer og sikrer overholdelse af deadlines og 
tidsplaner. 
Du kan få hjælp til:
•  Projektledelse og budgettering
•  Specifikation, tegninger og design af 

skræddersyede løsninger
•  Sikkerhedsstandarder, forskrifter og overholdelse 

af reglementer
•  Planlægning af flowet for gods og mennesker
•  LEED- og BREEAM-konsultation
•  BIM-objekter

Hold dig opdateret
Dine porte og døre vil fungere pålideligt og uden 
afbrydelser med vores vedligeholdelsesprogrammer. 
Vi tilbyder service både på vores egne produkter og på 
andre mærker. Er din indgangsløsning forældet? Vores 
moderniserings-programmer og opgraderingssæt hjælper 
dig med dine skiftende behov.

Bliv grønnere
Gør din virksomhed mere bæredygtig med vores 
energibesparende løsninger. I vores egen produktion 
tænker vi bæredygtighed i alt, hvad vi gør, lige fra indkøb 
til genbrug.

Vi driver din virksomhed fremad
Dine automatiske indgange kører uden problemer med ASSA ABLOY Entrance Systems. 
Vi tager os af planlægning, design, installation og vedligeholdelse af forsiden, bagsiden og 
indretningen af din bygning – en forpligtelse, der strækker sig over hele produktets livscyklus.

Hovedkontor
Sverige

Salg i EUR 
2 milliarder

Autoriseret distribution  
i mere end 100 lande

Ansatte
11.000

2,500 service- 
teknikere

Salgsvirksomheder  
i mere end  

35 lande
fabrikker 

40 

Servicerer 120 markeder
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