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Giv os specifikationerne  
- så leverer vi løsninGen

fra systemer til komplette løsninger: 
udnyt vores alsidighed

Vores kunder får mange løsningsmuligheder 
med Gilgen automatiske dørsystemer. Bliv 
kunde hos os, så finder vi også den rigtige 
løsning til dine behov.

vores innovative dørsystemer kan kombi-
neres med mange forskellige profil-
systemer, inklusiv montering af dørblade 
fra andre leverandører. Derudover har vi 
et stort udvalg af tilbehør.

ønsker du komfort? sikkerhed og 
tryghed? Design? Hygiejne? energi  
besparelser? vil du have styr på strøm-
men af fodgængere? Uanset hvad du 
skal bruge din automatiske dør til, kan 
du være sikker på at finde den rigtige 
løsning i vores brede vifte af produkter. 

Det er vigtigt at tænke de ønskede
funktioner ind allerede i planlægnings-
fasen. for eksempel: 
•	Miljøvenlighed
•	Indbrudssikret
•	Brandsikret
•	Røgsikret
•	Nødudgange
•	Tætlukkende	døre
•	etc.



Profilsystemer 

profilsystem psX (standard) 

profilsystem psXp (Udvidet standard) 

profilsystem psa (slim) 

profilsystem psf (fuld glas) 

profilsystem psW (varmeisoleret)

Profilsystem	PS	90	(Special)

Dørblade fra andre leverandører

 

Teleskopiske løsninger

 

Brand- og røg barriere  

Brandhæmmende	(EI30/E30)

røgtæt  cs200

 

Flugtvejsløsninger 

redundant (Dobbelt driftsikkerhed)

Break	Out	(kombineret skydedør og udadgående flugtvej)

co 48 (frankrig)

 

Certificeret tyverisikring

rc2

RC3

 

Hermetisk tæthed (SLX-D) Kåbe:180 mm

Dørlåse

Manuel	dørlås

automatisk dørlås

Manuel	flerpunkts	lås		FLUVERI	*	

automatisk flerpunkts lås flUveri *	

Automatisk	lukning	CLS	*	* 

Skydedørsautomatik SLA*	  SLX-M SLX SLX-V SLM SRM  FFM

optimale kombinationer
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*		 Installation	af	FLUVERI	er	muligt	med	profilsystemerne	PSX,	PSXP	og	PSW	
*	*		 Installation	af	CLS	er	muligt	med	profilsystemet	PS90 +
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