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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. 

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 top-

prestaties 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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ALU SECTIONAALDEUREN
ALU sectionaaldeuren zijn 

ontwikkeld en vervaardigd 
met behulp van de modernste 
technieken en bieden een 
nagenoeg transparante 
scheiding tussen binnen en 
buiten. Dé ideale oplossing 
voor maximale lichtopbrengst.  
De afwerking is ongekend fors, 
robuust gedimensioneerd en 
stijlvol. De ALU sectionaaldeur
is opgebouwd met geanodi-
seerde aluminium profielen 
en zijn tecombineren met een 
ISO paneel, als bodemsectie 
maar ook als tussen- of 
topsectie. De bediening van 
de ALU sectionaaldeuren is 
zowel handmatig als elektrisch 
mogelijk. Bovenstaande maakt 
de ALU sectionaaldeur tot een 
hoogwaardig duurzaam 
product. De deur is optisch en 
constructief te integreren in de 
modernste architectonische 
ontwerpen. Natuurlijk steeds 
volledig in overeenstemming 
met de laatste technische 
eisen op het gebied van veilig-
heid en gebruiksvriendelijk-
heid. De ALU sectionaaldeuren 
zijn onderworpen aan een 
duurzaamheidstest. 
Tijdens deze test maken de 
proefmodellen 30.000 open-
sluitbewegingen, waarna ze 
door de experts zijn beoor-
deeld. Alle ALU sectionaaldeu-
ren hebben een certificering 
conform EN13241-1 norm en 
TÜV Nord toelating. 

ALU Sectionaaldeuren 
zijn in alle RAL kleuren 
mogelijk.

FOR



A L T I J D D I C H T  B I J  U

ISO sectionaaldeuren zijn 
ontwikkeld en vervaardigd 
met behulp van de modernste 
technieken. De afwerking van 
de metalen eindkappen, de 
metalen versterkingsprofielen 
en het aan de onderzijden, 
van buitenaf, niet zichtbare 
geanodiseerde aluminium 
onderprofiel zijn ongekend 
robuust, fors gedimensioneerd 
en stijlvol. De bediening van 
de ISO sectionaaldeuren is 
zowel handmatig als elektrisch 
mogelijk.

Bovenstaande maakt de ISO 
sectionaaldeur tot een hoog-
waardig duurzaam product. De 
deur is optisch en constructief 
te integreren in de modernste 
architectonische ontwerpen. 
Natuurlijk steeds volledig in 
overeenstemming met de 
laatste technische eisen op 
het gebied van veiligheid en 
gebruiksvriendelijkheid.

De ISO sectionaaldeuren zijn 
onderworpen aan een 
duurzaamheidstes. Tijdens 
deze test maken de proef-
modellen 30.000 opensluit-
bewegingen, waarna ze door 
de experts zijn beoordeeld. 
Alle ALU sectionaaldeuren 
hebben een certificering 
conform  EN13241-1 norm en 
TÜV Nord toelating. 

ISO SECTIONAALDEUREN

ISO Sectionaaldeuren 
zijn in alle RAL kleuren 
mogelijk.

FOR


