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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
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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 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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Deze snelloopdeur is voorzien van een flexibele onderlijst
voor frequent gebruikte buitenafsluitingen met verhoogde
kans op aanrijden (bijv.
heftruck). Door de flexibele
onderlijst met anticrash is de
deur beveiligd tegen aanrijdschade, wordt stagnatie in het
productieproces voorkomen
en behoren hoge reparatie
kosten tot het verleden.
Energiekosten worden verminderd, dankzij de standaard
frequentie gestuurde aandrijving met een openingssnelheid tot 2m/sec. en een
sluitsnelheid van 0,8 m/sec.

SNELLOOPDEUR A 2020

BESTURING:
FOR
Deze snelloopdeur is
standaard voorzien van een
frequentiegestuurde aandrijving, voor een snellere, bedrijfszekere en mooiere deurloop.
De besturing zorgt voor een
hogere openings- en sluitsnelheid tot 20 maal sneller dan
conventionele industriedeuren.
Door de soft start en stop wordt
de gehele deurconstructie
ontlast en de totale levensduur
van de snelloopdeur met een
veelvoud verlengd.
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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
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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 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 oplossing voor frequent
gebruikte binnenafsluitingen
die na een eventuele aanrijding

SNELLOOPDEUR AS 915

binnen enkele seconden weer
operationeel is. Onze snelloopdeur die is voorzien van een
flexibele onderlijst met anticrash. In de zijgeleidingen
geïntegreerde veiligheidslijst
(IP67) en frequentie gestuurde
aandrijving.
Deze zorgt voor vermindering
van operationele kosten door
de hoge openingssnelheid en
het eenvoudige herstel na een
eventuele aanrijding.
De aluminium windprofielen
zorgen voor de benodigde
stabiliteit van het deurblad en
bieden de mogelijkheid

Snelloopdeuren zijn
in een aantal RAL
kleuren mogelijk

om bij beschadiging van het
deurblad snel en eenvoudig
alleen het beschadigde deel te
vervangen en niet het gehele
deurblad.

FOR
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