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HOS STRICKER-TEAMET  
FÅR DU:
•  professionel rådgivning

• kraftfulde og innovative produkter

•  individuelle løsninger

•  højkvalitets og holdbare materialer

•  levering til tiden

• pålidelig installation og vedligeholdelse

VI RÅDGIVER DIG GERNE
Vores medarbejdere står til enhver tid til rådighed for dine individuelle spørgsmål og projekter.

Stricker GmbH und Co. KG

An der Kleimannbrücke 4

48157 Münster

Telefon: +49 251 3288-0

Fax: +49 251 3288-185

torsysteme@stricker.ms

www.stricker.ms/de/torsysteme

DEN, DER SPARER ENERGI,  
SPARER OMKOSTNINGER
Intelligent energistyring er derfor 
uundværlig, især når man adskiller 
forskellige produktions- eller 
lagerområder. Uanset om de forhindrer 
udslip eller indtrængen af kold eller 
varm luft, kan innovative design med 
sikre og hurtige lukkemekanismer 
reducere energitab, hvilket giver 
mulighed for betydelige besparelser og 
ikke kun i køle- og fryseområder.

Vores eksperter lave en analyse for 
dig, som viser, hvilken individuel 
dørsystemløsning du skal vælge for 
at spare mest energi. På den måde 
hjælper vi din virksomhed med at 
maksimere effektiviteten med vores 
produkter og vores teknologiske viden.

Yderligere information om vores dørsystemer  
samt alle andre produkter finder du på www.stricker.ms/torsysteme



HØJHASTIGHEDSDØRE
Den individuelle tilpasning af vores højhastigheds
døre hjælper mærkbart med at spare energi

Højhastighedsdørene fra Stricker er specielt designet til 
individuelt tilpasset brug. De stabile og slidbestandige 
dørsystemer kan bruges multifunktionelt, lige fra små eller 
mellemstore personpassager i indendørs lokaler til den 
robuste udvendige dør, der er konstrueret til skiftende og 
ekstreme vejrforhold. Vores fryseporte er særligt velegnet til 
intensiv køling ned til -27 °C.

For mere information se:  
www.stricker.ms/schnelllauftore

FORDELE
Mulighed for stabile og slidbestandige individuelle 
motivophæng

Sikker brug takket være særlige sikkerhedssystemer og 
åbningsmuligheder

Velegnet til brug i områder med flugt- og redningsruter og 
afsikring af døroverflader med lysnet

Beskyttelsesgrad IP 67 (alle komponenter)

ANVENDELSESOMRÅDER
Lagre og kølehuse

Produktionsområder

Supermarkeder



LUFTFORHÆNGSSYSTEMER
Selv områder med høje temperaturforskelle, f.eks. i 
kølehuse, kan adskilles med luftforhængssystemer, 
der giver et meget lille energitab

Brug Strickers luftforhængssystemer ved døre, porte eller 
dørløse indgange for optimal beskyttelse mod kold eller 
varm udendørsluft samt afskærmning fra lugte, insekter 
eller støv. Derudover tillader systemet uhindret adgang.

Dreje- og svingdøre, skyde- og automatiske døre, 
karusseldøre eller højhastighedsdøre kan alle udstyres med 
vores vandrette eller lodrette luftforhængs-systemer. Disse 
kan reducere energiomkostningerne med op til 60 %.

For mere information se: 
www.stricker.ms/luftvorhangsysteme

AFSKÆRMNING AF RESTOVERFLADER 
TIL JERNBANETEKNOLOGI
Afskærmning af restoverflader er med til at minimere 
den kolde luftindtagelse og udstrømningen af varm 
indendørsluft

Vi har udviklet vores område for afskærmning af 
restoverflader til især jernbaneteknologisektoren. Det er den 
optimale løsning til udvendige porte i service-, vaske- eller 
afisningshaller. De åbne områder ved døråbningerne, som 
ikke er dækket af togkonturen, kan dermed lukkes effektivt. 
Åbning og lukning af afskærmningen kan styres manuelt 
eller automatisk.

For mere information se: 
www.stricker.ms/restflaechenabdeckung

FORDELE
Spar på energi og opvarmning.

Afskærmning vind, kulde og varmluft.

Skærmer for lugt, støv, røg og insekter

Sikring af produktionskvalitet, f.eks. i rentrumsteknologi

Bedre ophold i lokaler

Fri for forhindringer og giver hurtig passage

FORDELE
Energibesparelse

Optimal tilpasning til togkontur med børstesystem

Individuelle behov kan opfyldes af forskellige systemer

Optimering af medarbejdernes arbejdsvilkår

ANVENDELSESOMRÅDER
Indgange til indkøbscentre, lufthavne eller togstationer

Industrianlæg og værksteder, lagerlokaler og kølerum samt 
kølehuse og logistikområder

Detailhandel, produktion, slagtning og tilskæring af kød, 
affaldssektoren og kemisk industri

INDIVIDUELLE SYSTEMLØSNINGER
Afskærmning af restoverflader til jernbaneteknologi er blot et eksempel på vores individuelle systemløsninger. 
Vi udvikler skræddersyede, specielle design og specielle løsninger til projekter, der opfylder dit firmas behov. Vi 
støtter dig under implementeringen med kompetent support fra planlægning til idriftsættelse.



PORTYLENDØRE
Vores højkvalitets sving og skydedøre af portylen 
anvendes i alle områder med specielle krav, især i den 
hygiejnisk krævende fødevareindustri

Svingdørene af fysiologisk ufarlig og ISO-certificeret 
portylen fås i to versioner.

Sammenlignet med vores robuste premium portylen-
svingdøre med rund rørprofil, hvor hele konstruktionen er 
lavet af rustfrit stål, er konstruktionen af vores standard 
portylensvingdøre lavet af portylen. Det er derfor et billigt, 
men højkvalitets alternativ til premium-versionen.

Portylenskydedøre kan udføres i manuel eller automatiseret 
version!

For mere information se:  
www.stricker.ms/portylenpendeltueren

SKYDEFORHÆNGSSYSTEMER
Opbygningen af to modstående vandrette forhæng 
sikrer en særlig god isolering

Et intelligent alternativ til højhastighedsdøre er de 
skydeforhængsystemer, der er nyudviklet af os. I de 
robuste systemer, der er velegnede til adskillelse af haller 
og funktionelle områder, sikrer to modstående vandrette 
forhæng en særlig god isolering. Og en fordel mere: 
Vandfilmen, der ofte findes på gulvet i fødevaresektoren, 
absorberes ikke af forhænget, så åben mad forbliver 
hygiejnisk beskyttet.

For mere information se: 
www.stricker.ms/schiebevorhangsysteme

FORDELE
Individuelle dimensioner giver lang levetid og gør dørene 
vedligeholdesvenlige, stærke og sikre

Hurtig og nem installation

Resistent over for fedtstoffer, syrer, opløsningsmidler og 
rengøringsmidler

Kunderesistent op til -30 °C

Omfattende sikkerhedsudstyr med slagbeskyttelse eller 
tætninger for optimal beskyttelse af fingre

ANVENDELSESOMRÅDER
Lagre og kølehuse

Fødevareindustrien (især kød og mejeri) 
Produktionsselskaber

Supermarkeder

FORDELE
Stabil og slidbestandig

Multifunktionel brug, individuelt design

Reducerede påkørselsskader takket være det fleksible 
forhængsmateriale

Mindre vandkondensat og isdannelse

ANVENDELSESOMRÅDER
Lagre, især kølehuse i fødevaresektoren



IINDUSTRIELLE SVINGDØRE
PVCsvingdøren er en robust løsning til produktions 
og lagerområder, som hjælper med at spare energi, 
også ved høje temperaturforskelle

Den fleksible anvendelighed i kombination med den høje 
belastningskapacitet gør de industrielle svingdøre til den 
ideelle løsning i alle produktionsområder. Med en variant til 
tungt og en variant til let arbejde samt muligheden for at 
omdanne svingdøren til en næsten hvilken som helst højde 
og bredde, giver store individuelle tilpasningsmuligheder.

For mere information se:  
www.stricker.ms/industriependeltueren

BÆNDELGARDINSYSTEMER
Med vores bændelgardinsystemer kan individuelle 
anvendelsesområder højisoleres

Hvis brugen af døre og porte udelukker konstruktion, er 
vores bændelgardiner den ideelle løsning til lukning af både 
smalle og ekstremt store vægåbninger. Gardinerne leveres 
præfabrikeret eller til selvmontering.

De er velegnede til arbejdspladsadskillelse eller ophæng 
mellem kraner, men også til beskyttelse mod træk, støv, flis, 
væsker eller støj. Takket være det kulderesistente design er 
det også muligt at bruge det i køle- og fryseområder.

For mere information se:  
www.stricker.ms/streifenvorhangsysteme

FORDELE
Meget fleksibel takket være blødt materiale

Høj belastningsstyrke og sikkerhed kan opnås i næsten alle 
højder og bredder

Lang levetid og nem at vedligeholde

Garanteret hygiejne ved hjælp af antibakterielt materiale

FORDELE
Individuelle løsninger takket være forskydelige systemer

Høj fleksibilitet og hastighed ved udskiftning af bændler

Lave følgeomkostninger ved vedligeholdelse og reparation

Robust konstruktion

Specialdesign er muligt

Pressio.fix – patenteret selvmonteringssæt

ANVENDELSESOMRÅDER
Lagre og kølehuse

Fødevareindustrien

Produktionsanlæg 

ANVENDELSESOMRÅDER
Produktionshaller – især i fødevareproduktion

Lagre og kølehuse

Områder med hyppig brug af gaffeltruck (version til høj 
belastning)

Områder til personbefordring (version til let belastning)
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