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Kvalitet
Fleksibilitet
Troværdighed
Multi-Tek A/S har siden etableringen i 1988 leveret døre, porte, glaspartier og karme i stål til mange forskellige industrier og byggeprojekter.
Virksomheden ligger i Randers og består i dag af 75 medarbejdere, der
besidder den nødvendige kompetence og erfaring til at opfylde kundernes
ønsker og behov, hvad enten det drejer sig om standardløsninger eller
produktion af skræddersyede ordrer.
Fælles for vores produkter er, at de produceres og leveres på kundens
præmisser og i markedets bedste kvalitet. Vores Multi-Therm® ståldøre
udmærker sig endvidere ved markedets laveste u-værdi (0,63).

Udelukkende produkter i
kvalitetsmaterialer

Eﬀek�v sikring mod brand
og indbrud

Mul�-Tek bruger kun materialer af højeste
kvalitet �l frems�lling af døre, porte, glaspar�er
og karme. Vi anvender som standard aluzink
belagte stålplader med korrosionsegenskaber,
der �lfører en op�mal besky�else såvel indvendigt i produkterne som mod påvirkning ude fra.

Sikring mod brand og indbrud er alvorlige og
ansvarsfulde opgaver. Derfor s�ller vi store krav
�l vores produkter.

Anvendelse af kvalitetsmaterialer i kombina�on
med produktudformningen er også årsagen �l
at vores produkter nyder anerkendelse som
markedets mest holdbare, hvilket betyder, at de
er det billigste valg på længere sigt, da de ikke
skal udski�es eller vedligeholdes så o�e som
mindre holdbare produkter.

Fleksibel produk�onsgang
– kort leverings�d
Mul�-Tek fører et bredt udvalg af døre, porte,
glaspar�er og karme i standardstørrelser og
udformning, men med vores ﬂeksible produk�onsgang leverer vi også skræddersyede
løsninger, der passer �l netop dine individuelle
ønsker og behov – uden lange leverings�der.
Som eksempel kan nævnes specielle karmudformninger eller integreret blyafskærmning i
forbindelse med røntgenrum.

Vores brandprodukter er således cer�ﬁceret iht
DS 1052.2 samt CE-mærket iht EN 16034. Begge
cer�ﬁceringsordninger forudsæ�er løbende
produk�onskontrol fra eksternt akkrediteret
ins�tut (DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk
Ins�tut).
Vi tester løbende vores produkter hos eksterne
prøvningsinstu�er, men har også egne tes�aciliteter �l både brand og sikkerhed.

Rådgivning og service
Mul�-Tek kan yde kompetent rådgivning og
sparring i forbindelse med bygningsprojekter.
Dermed opnår du eller din kunde, at vores
døre, porte og glaspar�er opnår den helt re�e
funk�onalitet samt passer ind arkitektonisk.
Vores konsulenter kan også bistå med
opmåling og vores uddannede montører kan
stå for montagen.
Med andre ord kan vi bistå med alt fra projektet udvikles �l produkterne monteres i bygningen og er klar �l mange års frem�dig brug.

Kvalitetssikring med billedokumentation ved montage

Produktkategorier:

Branddøre
Brandskydeporte
Brandhejseporte
Sikkerhedsdøre
Glasrammepar�er og –døre
Mul�-Therm® ståldøre
Firescreen Brandgardiner
Specialdøre eksempler:
- Røntgendøre
- Renrumsdøre
- Containerdøre
- Hygiejnedøre
- Vareindleveringsdør
- Lavenergi døre
- Skudsikre døre
- svingdøre
- Døre i kortenstål, rus�rit stål,
messing eller kobber
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