
DØRE TIL
PROFESSIONELLE

Åben døren til vores store verden af 
kvalitetsdøre, specialløsninger, professionel 

rådgivning samt hurtig levering.



VI GØR DET 
LETTERE FOR
DIG AT FØLGE 
KUNDENS
ØNSKER TIL 
DØRS

Med over 40 års erfaring 
tør vi godt kalde os for 
specialister



5 GODE 
GRUNDE
TIL AT VÆLGE 
SAFCO SOM DIN 
FORETRUKNE 
DØRLEVERANDØR



BREDT OG KONKURRENCE- 
DYGTIGT SORTIMENT
Med Safco Doors får du adgang til en bred vifte af 
døre til mange formål  – bl.a. til bolig-, erhvervs-, 
hotel- og etagebyggeri. Du kan få alt fra kompakte 
døre, skydedøre til entré- og klimadøre, brand- og 
lyddøre, yderdøre samt ståldøre. 

Har du projektet, så har vi dørene, der passer.

KUNDETILPASSEDE  
LØSNINGER
Vi løser mange typer specialløsninger på eget 
værksted med kort leveringstid ud fra dine ønsker 
og behov – både når det gælder nedskæring af 
døre og karme, udfræsning til låsekasser, hængsler 
og beslag m.v.

Vi fokuserer meget på fleksibiliteten og på at leve-
re en professionel service gennem hele processen.

DESIGN & KVALITET 
Vi samarbejder med nogle af Europas største og 
bedste producenter, hvor design og kvalitet er et 
fokusområde. Sammen holder vi konstant øje med 
udviklingen, så vi til enhver tid kan tilbyde vores 
kunder produkter og løsninger, der er på forkant 
med tidens trends og tekniske krav.

Søg inspiration på safco.dk

 

KOMPETENT RÅDGIVNING
Med mere end 40 års erfaring, har vi opbygget en 
stor viden og knowhow. Derfor er du altid sikker 
på at få en kompetent og professionel rådgivning, 
der hjælper dig sikkert i mål med dit projekt.

Uanset projektstørrelse, så sidder vi klar til at yde 
den bedst mulige rådgivning.

 

HURTIG LEVERING
Vi ved, at en hurtig og sikker levering er afgørende 
for din forretning. Direkte fra vores lager kan du 
få leveret et bredt sortiment i faste mål og farver 
inden for få hverdage. Alt bliver naturligvis om-
hyggeligt emballeret og pakket, så det kommer 
uskadt frem til leveringsstedet.
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YDERDØRE

INDERDØRE

ENTRÉ- & KLIMADØRE

SKYDEDØRE

BRAND-, LYD-  
& STÅLDØRE



DØRE TIL
PROFESSIONELLE

LAD OS MØDES 
Vi vil meget gerne fortælle endnu mere om 

fordelene ved at samarbejde med os.

Du er velkommen til at kontakte os:

Telefon +45 8682 6677 
Mail: info@safco.dk

Du kan også læse mere om os og se 
produkterne på safco.dk


