Voor het snel openen en
sluiten van uw kostbaarheden
Verschillende situaties vragen om verschillende
oplossingen. De uitvoering van de snelroldeur is sterk
afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden
waaronder deze moet functioneren.
Door de hoge weerstand tegen wind is deze deur ook
geschikt als buitendeur. De superieure afwerking en de
hoge opening-snelheid verbeteren uw intern transport
en bieden comfort, klimaatcontrole en besparing op
uw energiefactuur.
 Zelfherstellend; het deurblad keert automatisch
terug in zijn geleiders.
 Veilig voor gebruikers; soepel deurblad zonder
harde elementen.
 Snelle openen en sluiten; openingssnelheid tot
2,0 m/s
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COMPACT
Deze snelroldeur is in verscheidene groottes te verkrijgen en geschikt voor intensief
binnen gebruik. De snelle deurcyclus maakt een vlotte stroom mogelijk van goederen,
materialen, voertuigen en personeel. het deurblad keert automatisch terug in de
zijgeleiders. Bedrijfscontinuïteit wordt zo verzekerd en productieverlies vermeden.

ALL WHEATHER
De superieure afdichting rond de volledige deuromtrek maakt deze
snelroldeur windbestendig tot klasse 4. Deze snelroldeur voor buitengebruik beschermt
uw gebouw tegen wind, slecht weer en extreme temperaturen. Energiebesparingen,
vlotte materiaalstromen en optimale logistieke en transportactiviteiten worden mogelijk.

FOODSAFE
Deze deur voldoet volledig aan alle strenge eisen van de levensmiddelenindustrie. De
Foodsafe is een zelfherstellende deur met een flexibele onderbalk en een
frequentiegeregelde motor.

FREEZER
Deze deur verschaft snel toegang tot uw koelruimte en beperkt
tempratuurschommelingen. De optimale afdichting vermindert overdracht van lucht en
bespaart energie. Plaats een bijkomend isolerend deurblad en beperk condensatie en
ijsvorming. Koude en warme temperaturen blijven hierdoor beter van elkaar gescheiden.

EMERGENCY
Voldoe aan de veiligheidsvoorschriften in uw industrieel gebouw. Deze snelroldeur,
ontworpen voor intensief verkeer van mensen en goederen, biedt een makkelijk
vluchtweg. Het soepele PVC deurblad van de oproldeur heeft in het midden een Tvormige uitsnijding. Wanneer iemand op de aangeduide plaatsen op het deurblad duwt,
splitst het in twee gelijke delen en opent de nooduitgang zich.
MAATVOERING SNELROLDEUR
OPTIES
Uiteraard zijn alle snelroldeuren uit te rusten
met tal van extra’s. Denk bijvoorbeeld aan
bewegingsradars die ervoor zorgen dat de
deur open gaat wanneer deze gepasseerd
word. Of een trekkoord van handmatig
openen van de deur.
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