
Et komplet udvalg af automatiske 
indgange til alle miljøer 
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Uanset hvilken type forretning eller bygning, 
er det vigtigt, at du vælger et automatisk 
skydedørssystem, der fungerer optimalt til 
det pågældende miljø.

Et travlt supermarked eller transporknudepunkt 
har brug for skydedøre, der kan modstå presset af 
mange mennesker og stød fra vogne og bagage. 
Hvis smarte kontorbygninger og luksusbutikker 
har indgange, der ikke afspejler deres forretninger, 
risikerer de at miste kunder og besøgende. 
Hospitaler med skydedøre, som ikke slutter helt 
tæt, kan komme ud for spredning af infektioner, 
der kunne undgåes. 

ASSA ABLOY Entrance Systems’ sortiment af 
automatiske skydedøre, er designet til at passe til 
alle indvendige og udvendige anvendelser. Lige fra 
robuste og holdbare døre, travle omgivelser, og til 
hermetiske skydedøre til steder, der skal sikre tætte 
indgange. ASSA ABLOY automatiske skydedøre 
giver dig en række funktioner til gavn for dig og de 
mennesker, der bruger din bygning hver dag.

 

En automatisk skydedør sikrer:

■	 Sikker strøm af mennesker og varer
 
■	 	Effektiv energiforbrug 

■	 	Sikkerhed og beskyttelse til din bygning

■	 Visuelt tiltalende indgange

Indgange, der ikke  
bremser din virksomhed 

Automatiske skydedøre,  
der opfylder dine behov 

Med automatiserede 
skydedørssystemer kan du 

sikre en kontinuerlig strøm af 
mennesker og varer igennem 

dine indgange 

Dit ASSA ABLOY support team

Vores team af arkitektkonsulenter, salgsrådgivere og serviceteknikere  
kan tilbyde ekspertrådgivning i hele bygningens levetid
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Vores komplette, fleksible sortiment

ASSA ABLOY SL500 F
Forbered dig på tung trafikstrøm med 
robuste automatiske skydedørssystemer 
med ramme 

ASSA ABLOY SL500 F skydedøre er velegnede 
til steder, der skal kunne klare belastningen af 
mange mennesker, der passerer igennem og 
skal kunne modstå stød fra tunge genstande 
som kufferter eller vogne.

■	 Certificeret i henhold til EN16005

■	 Teleskopløsning til smalle indgange 

■	 	Fleksibel åbningsbredde og justerbar 
åbningstid

■	 	Break-out-sikkerhedsfunktioner i tilfælde 
af nødsituationer

ASSA ABLOY SL500 S
Et skydedørssystem med smal ramme giver 
en attraktiv og diskret indgang

ASSA ABLOY SL500 S automatisk skydedør er 
den perfekte indgang til bygninger, hvor en 
smuk og indbydende indgang er påkrævet, men 
hvor indgangen også skal være robust nok til at 
håndtere regelmæssig og tung trafikstrøm.
 
■	 Certificeret i henhold til EN16005

■	 Teleskopløsning til smalle indgange 

■	 	Fleksibel åbningsbredde og justerbar 
åbningstid

■	 	Break-out-sikkerhedsfunktioner i tilfælde 
af nødsituationer

ASSA ABLOY Entrance Systems har et fleksibelt og modulært sortiment af automatiske 
skydedørssystemer, der kan tilpasses til din virksomhed uanset miljøet. Et udvalg af 
valgfrie funktioner og konfigurationer til hver dør er fremhævet nedenfor. Læs mere 
på assaaabloyentrance.dk.

http://assaaabloyentrance.com.%20
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Vores komplette, fleksible sortiment ASSA ABLOY SL500 P
Hold din bygning sikker med et skydedørs
system med ekstra indbrudsbeskyttelse

Hvis indgangene åbner lige ud til gaden, har 
ASSA ABLOY SL500 P en indbrudssikrings-rating 
på RC2 og holdbare låse for ekstra sikkerhed. 
En smal profil betyder, at din indgang samtidig 
ser attraktiv ud. 

■	 Certificeret i henhold til EN1627 RC2

■	 	Tilgængelig med sidelys

■	 	To-vejs cylindriske EU-låse 

ASSA ABLOY SL500 T
Elegante, barrierefri indvendige indgange 
med et gennemsigtigt skydedørssystem

I miljøer, hvor du har brug for indvendige 
indgange, er ASSA ABLOY SL500 T komplet i glas 
en sofistikeret, næsten usynlig løsning. Helt uden 
profiler skaber den en følelse af plads og lys, mens 
den samtidigt holder miljøerne adskilt.

■	 	Certificeret i henhold til EN16005

■	 	Mekanisk gulvlås

■	 	Lamineret sikkerhedsglas

ASSA ABLOY SL500 R
Indgange med invendige rammer og glasdøre 
med glatte metalskinner 

ASSA ABLOY SL500 R automatisk skydedør 
er velegnet til miljøer, der kræver en stærk, 
men æstetisk flot indgang. Med hærdet glas 
og en top- og bundprofil kan den bruges 
både indvendigt og udvendigt.

■	 Teleskopløsning til smalle indgange

■	 Certificeret i henhold til EN16005

■	 	Mekanisk gulvlås
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ASSA ABLOY Unislide C
Garanter en bred og elegant åbning med 
et buet skydedørssystem

ASSA ABLOY Unislide C skydedørssystem 
giver en imponerende indgang med dybde 
og højde. Med en bred åbning er det buede 
skydedørssystem en god løsning til bygninger,  
der skal håndtere en stor strøm af fodgængertrafik 
og opretholde et behageligt indeklima.

■	 Større åbningsbredde

■	 	Fordelene fra en skydedør og det æstetiske 
udtryk fra en svingdør

■	 	Fås i alle RAL-farver

ASSA ABLOY Unislide H
Sørg for, at indeklimaet kan styres med 
et hermetisk skydedørssystem

På hospitaler, i laboratorier og andre miljøer, 
hvor hygiejniske tætsluttende døre er 
afgørende for sikker inddæmning af infektion, 
vil automatiske, hermetiske skydedørssystemer 
give lufttætte indgange, styre luftudveksling og 
reducerer spredningen af forurenende stoffer.

■	 Lamineret finish eller finish i rustfrit stål

■	 	Tætsluttende lukning 

■	 	Beskyttelse mod stråling

Optimer dine indgange med ekstra funktioner

TightSealteknologi

TightSeal øger energieffektiviteten i dit 
automatiske skydedørssystem og hjælper dig med 
at styre luftstrømmen. Brugen af ekstra børster og 
gummiskrabere reducerer luftudvekslingen med 
op til 60% sammenlignet med standardprofiler. 

Adgangskontrol 

Adgangskontrol kan tilføjes til alle ASSA ABLOY 
SL500 dørsystemer. Dette giver virksomhederne 
større kontrol over, hvem der kan passere gennem 
deres døre, hvilket forbedrer sikkerheden og 
styringen af bevægelsesstrømmen.
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ASSA ABLOY SL500 Motorer
ASSA ABLOY SL500 motorer giver dig kontrol med de automatiske 
skydedørssystemers ydeevne i din bygning uden at kompromitere sikkerhed, 
tryghed eller effektivitet. De er nemme at håndtere med intelligente touch-
betjente skærme, og kan placeres op til 500m væk fra indgangen. 

Alle ASSA ABLOY SL500 skydedørsmotorer kan monteres på alle skydedøre  
i din bygning.

ASSA ABLOY SL510 Motor

ASSA ABLOY SL510 er en smal motor med en 
højde på kun 10cm – perfekt til indgange, hvor 
smal eller subtil æstetik er betydningsfuld. 
Pålidelig, konsekvent og næsten lydløs drift, 
der gør den ubemærket i hverdagen.

ASSA ABLOY SL520 Motor

Når pladsen er begrænset, og du vælger at 
have et teleskopisk skydedørssystem, er 
ASSA ABLOY SL520 den passende motor.

ASSA ABLOY SL500 Motor

Til tung trafik og regelmæssige åbninger er 
den pålidelige ASSA ABLOY SL500 et godt valg. 
Det giver en jævn åbning af alle døre, herunder 
også tunge døre.



ASSA ABLOY Entrance Systems er en førende leverandør af automatiserede 
indgangsløsninger til effektiv flytning af gods og mennesker. Baseret på den 
langvarige succes med mærkerne Besam, Crawford, Albany og Megadoor, 
tilbyder vi vores løsninger under mærket ASSA ABLOY. Vores produkter og 
serviceydelser er dedikeret til at tilfredsstille slutbrugerens behov for pålidelig, 
sikker, bekvem og bæredygtig drift. ASSA ABLOY Entrance Systems er en 
division i ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.dk

Følg os

Søg efter ASSA ABLOY Entrance

Vedligeholdelse og modernisering

Med base i alle større byer er vores velkvalificerede serviceteams aldrig mere 
end et opkald væk. Vælg en af vores tre servicepakker for adgang til regelmæssig, 
planlagt vedligeholdelse og en omfattende oversigt over reservedele.

ASSA ABLOY Entrance Systems
70 22 82 80

assaabloyentrance.dk

©
 A

SS
A 

AB
LO

Y 
En

tr
an

ce
 S

ys
te

m
s A

B 
BR

.S
lid

er
-r

an
ge

-1
/O

RG
.E

N
-1

.0
/1

80
2


