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BYGGER PÅ KVALITET 
OG KOMPETENCE 

-
DET TRYGGE VALG! 

Med en produktion på over 100.000
døre om året, sætter vi høje 

standarder for vores produkter.

I næsten 30 år har vi hos  
Nordic Door opbygget en unik 

dørkompetence og specialiseret os i
brand- og lyddøre, samt

andre større projekter indenfor
hospitaler, plejecentre, skoler, 

etageejendomme og børnehaver.

Igennem disse år, har vi målrettet 
udviklet os og kan derfor med 

stolthed kalde os for Norges største 
dørproducent.



Vi er klar med at hjælpe dig med 
specialtilpassede kundeløsninger til specifikke projekter indenfor:

Boligbyggeri
Sygehuse

Institutioner (børnehaver, plejehjem m.m.)
Hoteller

Vi er det trygge valg indenfor: 

Indvendige døre
Entre- og Klimadøre

Brand og Lyddøre
Ståldøre

Skydedøre
Antibarrikadedøre

Vores kompetente salgsafdeling i Silkeborg yder en professionel service 
samt rådgivning gennem hele købs- og leveringsprocessen.

Flere og flere kunder ønsker at investere i bæredygtige bygninger, hvor de 
udviser ansvarlighed i forbindelse med udvikling, opførelse og den 

efterfølgende drift af bygningerne 
GRØN OMSTILLING.

Nordic Door går ind for den grønne omstilling og vi ønsker mere 
bæredygtigt byggeri i Danmark. Vi er PEFC certificeret og kunden vil 

gennem hele købsprocessen få oplyst den procentvise 
mængde af træet der er PEFC certificeret ved hver leverance.

Med venlig hilsen
 

Team Silkeborg

Nordic Door - Silkeborg



Mere om Nordic Door

Hovedkontor/fabrikk i Lyngdal
15 000m2 / 145 ansatte / produksjon av dørblad

Nordic Door blev stiftet 22. april 1993 af de 
nuværende ejere. På det tidspunkt havde vi 

41 ansatte og en omsætning på ca. 40 millioner kroner.

I dag har vi ca. 180
ansatte og en omsætning på knap 400 MNOK.



BETTY III, Plejecenter, Frederiksberg

Et udvalg af vores projekter

Ebberød, Plejecenter

Lighthouse, Lejligheter og andre 
fasiliteter, Aarhus 



Farum Hovedgade, Lejligheder, Farum Steno, Diabetes center, København

Et udvalg af vores projekter

Skjulte hengsler



Andre referencer fra Nordic Door





Nyhed! 
AQUA Våtrumsdør



Nyhed - Fransk dør. Se gerne vores brochure



Vort showroom hos 
House Of Builders i Oslo.




