
- det øger genkendeligheden og styrker personligheden



Du har fået svært 
ved at huske og 

finde rundt.



Du flytter i plejebolig, 
men har svært ved at 
finde din egen dør.



Du “tager din gamle 
dør med”, som du 
kender ud og ind.



Du kan nu nemt finde 
din egen dør.



Min egen hoveddør – uddybende forklaringer
Når man bor et sted hvor alle døre ligner hinanden, kan det være en rigtig god idé at 
gøre ens egen dør let genkendelig. 

Hvis den er et forstørret foto af en vigtig og genkendelig hoveddør, du har haft i en 
tidligere bolig, vil den på samme tid: 

• Hjælpe dig med at finde hjem, 
• Give anledning til megen samtale om minder, knyttet til døren, 
• Huske alle på, at der bag din personlige dør bor et menneske i sit eget hjem.



Foreløbige erfaringer med en personlig dør 

Døren er med til at fastholde selvværd og livserfaringer, og der er opstået nye sociale 
kontakter via den nysgerrighed døren skaber hos naboer, familie, venner, medarbej-
dere og andre. Som menneske oplever man sig set og respekteret, og det giver mod 
og lyst til at deltage mere i fællesskabet.

Døren er nem at skelne fra de øvrige, når man skal hjem igen efter at have været ude 
i fælleslokalerne.Der skabes større ligeværdighed mellem beboere og medarbejdere.

Alt tyder derfor på, at individuelle hoveddøre vil være en hjælp både for den enkelte 
beboer, dennes familie, naboerne og medarbejderne.



Er det ikke muligt at finde frem til et billede af en 
personlig dør, kan der også vælges én fra vores 
store låne-katalog
Med et valg fra kataloget, som enten kan ses elektronisk eller i et stort låneringbind, 
er erfaringerne på nuværende tidspunkt, at udvælgelsen af døren skal være grundig, 
både hvad angår farver og udseende.

Døren kan tilpasses i den ønskede farve. Den kan evt. suppleres med et personligt 
billede af noget betydningsfuldt i dit liv, for herigennem at få anledning til samtale om 
minder og interesser. 

At finde frem til den rigtige farve på en katalog-dør er desuden meget vigtigt, for at 
den bliver personlig. Når man farvesammensætter, bør der anvendes rene, klare far-
ver og lyskontrasten skal være stor. 

Når I har fået adgang til vores katalog, så kig godt på billederne og find sammen ud 
af, ved hvilke forskellige farver og motiver den største glæde og begejstring opstår.

Tal med Eden Denmark om mulighederne.

Hvordan foregår det i praksis
Opmåling til døren skal foretages så præcist som muligt af forsidens højde og bredde 
for at sikre den mest naturtro printede udgave. Billedet af den personlige dør printes i 
bearbejdet, naturtro udgave på et opklæbeligt materiale.



Om materialet kan vi fortælle:
- Det forbliver fastsiddende, trods brug og rengøring af døren.
- Døren kan vaskes og renses uden problemer.
- Materialet er selvslukkende og udvikler ikke giftige dampe i tilfælde af brand.
- Kan let fjernes igen uden at skade døren, når billedet ikke længere  
 har sin berettigelse.

Yderligere tips
Vær opmærksom på, at hvis døren sidder tilbagetrukket fra gangen, kan der være 
brug for at trække farverne lidt ud i gangen f.eks. ved hjælp af en ramme eller bort.
Andre visuelle symboler, som har betydning for den enkelte person, vil ligeledes 
kunne øge selvstændigheden i hverdagen – som fx på toiletdøren.

Vejledning til fotografering af min egen hoveddør.
1. Brug som minimum et semiprofessionelt kamera på 6000 megapixels eller 
 derover. Brændvidden på objektivet skal helst være på min. 40 mm  
 for at undgå fortegnelse og styrtende linjer.

2. Døren skal udgøre det meste af motivet- så lidt som muligt “udenom”.

3. Fotografér så vidt muligt fra midten af døren og i en vinkel på 90 grader ud for. 
 
4. Billedet skal tages, når døren er i skygge, eller på en overskyet dag.  
 Ingen blitz.  

5.  Billedet må ikke være rystet. Brug gerne stativ.



Vejledning til opsætning af min egen hoveddør

1. Dørfladen skal rengøres omhyggeligt. Brug eventuelt glasrens.

2. Afmonter dørhåndtag, nøglehulsplade og eventuel brevsprække.

3. Start opsætningen øverst på døren. Fjern det beskyttende papir på bagsiden 
 ca. 10 cm fra øverste kant og påsæt materialet øverst på døren.

4. Ret derefter til, så materialet rager ca.1 cm ud over kanten i begge sider,  
 også ved gulvet. Materialet er fremstillet ca. 2 cm bredere end døren,  
 der opklæbes på.

5. Fjern langsomt det beskyttende bag-papir oppe fra og nedefter, mens  
 materialet samtidig gnides på i vandrette bevægelser i hele dørbredden.  
 Hertil benyttes den medfølgende spatel.

6. Når hele døren er opklæbet, skæres det overskydende materiale af på alle 
 sider med en skarp kniv. Evt. frynser klippes af.
 
7. Montér igen dørhåndtag mm. 

8. Hvis der er ujævnheder i døroverfladen, kan der opstå små luftbobler, som ikke  
 kan stryges ud. For at fjerne dem prikkes et lille hul med en knappenål,  
 så luften kan presses ud.

9. Ved afmontering trækkes materialet forsigtigt af, og døren rengøres. Efter flere 
 års brug kan der forekomme ganske få limrester, som nemt kan fjernes.  
 Hvis der er limrester, sender vi limfjerner uden beregning.



Kontakt os for oplysninger om pris, bestilling, 
fremgangsmåde mv.
 
Webside: www.mydoor.dk 
E-mail: kontakt@mydoor.dk

Tekniske spørgsmål:
+45 24 48 11 70 (Peter Andersen)
+45 21 42 50 70 (Jan Rasmussen)

Faglige spørgsmål:
Eden Denmark - 
+45 4055 4650 (Karin Dahl)
+45 2245 4188 (Aase Porsmose)






