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Nemt, hurtigt og effektivt
Med kunden i centrum
Hos Børge Jacobsen A/S har vi mange års erfaring med levering af professionelle løsninger 
til dørautomatik. Vores erfaring viser, at kunderne efterspørger løsninger der er holdbare 
og sikrer en problemfri drift, og som gør hverdagen nem, hurtig og effektiv. 

Direkte kontakt til erfarne specialister
Som kunde får du fra starten den direkte kontakt til en af vores erfarne og kompetente 
specialister, der følger opgaven fra start til slut. Det betyder blandt andet, at du får hurtigt 
svar og slipper for unødigt bureaukrati og ekstra administration.

Totalløsninger med flere fordele
Børge Jacobsen A/S er en større, professionel tømrer- og snedkervirksomhed med egen 
produktion og et udvidet netværk af specialiserede samarbejdspartnere. Det gør os i stand 
til at løse alle former for special- og totalopgaver − lige fra montering af en enkelt dørpumpe 
til store totalentrepriser og aftaler om service og vedligeholdelse af systemerne.
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Betjeningssystemer

Vælg den “rigtige” løsning
Kvalificeret rådgivning
Til enhver opgave − stor som lille − er det vigtigt, at der tages stilling til, hvilken type dørautomatik og 
betjeningssystem der skal vælges i forhold til brugernes specifikke behov. Vores erfarne team af 
specialister står altid til rådighed med kvalificeret rådgivning og vejledning.
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Række- og blokbyggeri Institutioner og kontorbygninger
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Gå efter kvaliteten 
- det betaler sig
Dørautomatik, som er en mekanisk hjælpedel, bevæger sig som regel mange gange dagligt. Driftsikkerhed og 
problemfri adgang er derfor et af de vigtigste krav for brugerne af dørautomatik.

Hos Børge Jacobsen ved vi, at god kvalitet betaler sig, og DORMA er vores fortrukne dørsystem. Det er et tysk 
kvalitetsprodukt der er kendetegnet ved at være en robust og servicevenlig løsning. Det er vigtigt, at vi kan 
tilbyde løsninger, der er holdbare i længden og sikrer vores kunder en problemfri drift.

40 håndværkere
og special-

medarbejdere

15 servicebiler 3500 m2 produktionsfaciliteter
med snedkerværksted, 

CNC-produktion og malekabine

Dørautomatik installeret i institutionsbyggeri Dørautomatik installeret i toiletbygning

Dørautomatik installeret i offentlig bygning

Børge Jacobsen A/S er en professionel tømrer- og snedkervirksomhed, der bygger på principper 
som kvalitet, langvarige kunderelationer og nærhed i lokalområdet. Børge Jacobsen A/S er en stærk 
leverandør af tømrer- og snedkerarbejder samt totalentrepriser og er ligeledes medlem af Dansk 
Byggeri og dermed også af BYG-garantiordningen.

Dørautomatik installeret i blokbyggeri

Solidt håndværk siden 1962


