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Bedrijfsdeurenfabriek.nl is specialist op het
gebied van overheaddeuren, laad- en lossystemen,
garagedeuren, loopdeuren, branddeuren en andere
beweegbare brandscheidingen.
Bedrijfsdeurenfabriek.nl adviseert, installeert en
zorgt voor het onderhoud.
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Bedrijfsdeurenfabriek.nl heeft ook een sterke
reputatie op het gebied van specials. Als een
standaard product niet toepasbaar is, bedenken wij
van Bedrijfsdeurenfabriek.nl een passende oplossing.
U maakt kennis met gemotiveerde medewerkers
met de juiste intellectuele bagage en een zeer
betrokken mentaliteit. Dát is het feitelijke kapitaal
van een onderneming. Een investering met topprestaties als rendement.
Niet voor niets kiest Nederland steeds vaker
voor Bedrijfsdeurenfabriek.nl. Een reputatie op
basis van principieel kwalitatieve uitgangspunten en
altijd dichtbij.
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De Brandwerende overheaddeur is samengesteld uit
een frame van stalen kokers,
bekleed met brandwerende
beplating en afgewerkt met
voorgelakte beplating
(RAL 9002. RAL 9006. RAL 7016).
De modules worden met stalen
scharnieren op de modules
aangebracht en samengevoegd.
Tussen de modules zijn brandwerende stroken aangebracht
voorzien van (bij verhitting)
opschuimend materiaal. De
overheaddeur is voorzien van
een railset met hoogwaardig
gegalvaniseerd stalen loopwielen. Aan de bovenzijde
is een labyrint, vervaardigd uit
sendzimir plaatmateriaal en
gevuld met bij verhitting opschuimend materiaal.
De deur wordt geopend en
gesloten d.m.v. een aandrijfas
met kabeltrommel. De staalkabel wordt bevestigd aan het
deurblad en beveiligd met een
kabelbreukbeveiliging.
Standaard is deze voorzien van
een 400 V failsafe opsteekaandrijving inclusief frequentiebesturing en een noodstroomaccu of een 400 V failsafe
kettingwielaandrijving.

BRANDWERENDE OVERHEADDEUR

Brandwerende
overheaddeur is in alle
RAL kleuren mogelijk.
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