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Velkommen
Vahle producerer indvendige døre til historisk og moderne 
arkitektur. Vores arkitektoniske døre forener håndværk, funk-
tion og design i et produkt, der er skræddersyet dine ønsker.

Døre bevarer historisk arkitektur
I denne folder finder du vores dørløsninger til hoteller. I de viste 
projekter har kunden ønsket, at bevare arkitekturens klassiske 
design også i dørene og føre hotellets historie videre.

Fyldningsdøre med brandkrav
Mange af dørene er lavet som tro kopier af de originale døre. 
Samtidig er dørene opgraderet med krav til brand, lyd og sik-
kerhed. Moderne funktionalitet tilføres dørene uden, at det his-
toriske udtryk går tabt.

Vahle bidrager til et godt hotelophold
Vi håber, at projekterne gør det tydeligt, hvordan døre kan for-
midle en ønsket stemning og samtidig skabe gode, sikre forhold 
i hotellets forskellige rum. Med Vahle døre bliver dit hotel mere 
attraktivt.
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Om Vahle
Vahle er en dansk dørproducent, der hjælper nytænkende 
arkitekter og private æstetikere med at realisere den fede 
løsning, der holder i form, funktion og følelse.

Et produkt af ægte håndværk
Vi kæmper for at udbrede dørens arkitektoniske muligheder og 
bevare det ægte håndværk. Vores kloge hænder og innovative 
øjne skaber et bæredygtigt produkt af træ ved at forene hånd-
værk, funktion og design. Vahle producerer fyldningsdøre, der 
bevarer historien og glatte døre, der skaber historie.

Kvalitet i døren og i livet
Vi går op i dørens høje kvalitet, fordi vi går op i det gode liv. Vi 
tilbyder faglig stolthed og daglig trivsel, fordi kvalitet i døren 
og i livet er et bevidst valg.
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Vahle producerer indvendige døre af træ i Mørke.
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Hotel d’Angleterre
Hotel d’Angleterre blev etableret i 1755 på Kongens Nytorv i 
centrum af København. Efter mange års brug skulle dette his-
toriske hotel renoveres. Mens C.F. Møller Architects stod for 
den samlede totalrenovering, leverede Vahle indvendige døre 
til hotellets kundevendte områder.

Arkitekt
C.F. Møller Architects

Teknisk beskrivelse
Fyldningsdør til entre: BD30, 35dB ∙ glatte døre: BD30, 35dB, 
integrerede hængsler ∙ skydedøre med dobbelttræk ∙ to døre 
med 35dB i samme karm ∙ speciallavet slutblik ∙ uden bundtrin 
med automatisk tætningsliste
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Hotel d’Angleterre
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Hotel d’Angleterre
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Hotel d’Angleterre
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Stella Maris Hotel de Luxe
Stella Maris Hotel de Luxe er et hotel med en fantastisk belig-
genhed ned til Svendborg Sund. Hotellet tiltrækker gæster, der 
værdsætter høj kvalitet i alle henseender. Vahle producerede 
tre- og fire-fløjede franske døre til det klassiske interiør, der 
både har kantede og runde profileringer.

Teknisk beskrivelse
Flerfløjede franske døre ∙ fyldningsdøre: BD30, 35dB
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Stella Maris Hotel de Luxe
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Stella Maris Hotel de Luxe
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Stella Maris Hotel de Luxe
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Hotel Randers
Hotel Randers blev opført i 1856 og er et af Danmarks første 
provinshoteller. Hotellets charmerende, historiske rammer 
måtte genopbygges i 2015 efter, at bygningen brød i brand. 
Vahle fremstillede fyldningsdøre med brand- og lydkrav til de 
mange værelser i hotellets klassiske stil.

Arkitekt Baumann
Boe-Whitehorn Arkitekter

Teknisk beskrivelse
Fyldningsdøre ∙ Enkelt- og dobbeltdøre ∙ BD30, 30dB ∙ BD60, 
35dB ∙ BD60 CSA (røgdøre) ∙ låsekasse med kortlæser ∙ uden 
bundtrin med automatisk tætningsliste
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Hotel Randers
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Hotel Randers
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Hotel Randers
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Strandhotellet Blokhus
Da Strandhotellet Blokhus åbnede i 2017, var det med et øn-
ske om at videreføre de danske badehoteller. Vahle udviklede 
specielle fyldningsdøre i samarbejde med arkitekten. De fran-
ske døre fungerer som branddøre med integrerede, skjulte 
dørpumper, der forener moderne funktionalitet og et klassisk 
udtryk.

Arkitekt
UBN Arkitekter

Teknisk beskrivelse
Fyldningsdøre ∙ BD30: 30dB, uden bundtrin med automatisk 
tætningsliste ∙ BD60: 35dB, integreret dørlukker ∙ dobbelt fran-
ske døre: BD30 + BD60 med overparti
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VAHLE A/S

Industrivej 8
8544 Mørke
Denmark
+45 86 37 24 77
vahle@vahle.dk
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www.vahle.dk


