Solid-S
sectionaaldeuren

De succesnummers!
De Solid-S sectionaaldeuren zijn succesnummers! Economisch in aanschaf, makkelijk in gebruik en onderhoudsvriendelijk. De
dagelijkse praktijk bewijst dat de Solid-S
sectionaaldeuren niet zomaar deuren zijn,
Solid-S sectionaaldeuren zijn solide deuren.

Veiligheid

De Solid-S sectionaaldeuren voldoen
aan de nationale en Europese richtlijnen
die van toepassing zijn op sectionaaldeuren. Voor de Solid-S sectionaaldeuren
zijn veerbreuk- en kabelbreukbeveiliging
leverbaar.

Flexibiliteit

Gebruiksvriendelijkheid & veiligheid

Op wens maken wij uw sectionaaldeur
De verschillende railsystemen maken dat er elektrisch bedienbaar, met een duurzame
altijd ruimte is voor Solid-S sectionaal- aandrijving welke is voorzien van de meest
deuren. Alle voorkomende situaties zoals; stringente beveiligingen.
geringe bovenruimte, dakhelling, kraanbanen of vertical lift, worden opgelost met
een op maat gemaakt beslagsysteem.
Voor de productie van de Solid-S sectionaaldeuren wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van kwaliteitsmaterialen en de
modernste technieken. Verder zijn de Solid-S
sectionaaldeuren, na uitgebreide testen
waaronder die van TNO, voorzien van het
CE- en TÜV-keurmerk.

Keurmerken

Gecertificeerd

Inbraakpreventie

Vanzelfsprekend is de deur zeer moeilijk te
openen door ongenode gasten. De Solid-S
sectionaaldeuren zijn standaard voorzien
van een schuifgrendel. Als optie zijn
cylindersloten verkrijgbaar die voldoen aan
alle Europese voorschriften. Mocht u de
beveiliging verder willen optimaliseren dan
beschikken de Solid-S sectionaaldeuren
over een scala aan mogelijkheden.

Het repertoire

De Solid-S sectionaaldeuren zijn in verscheidene uitvoeringen leverbaar. Een combinatie
tussen de varianten behoort ook tot de mogelijkheden. Aanschouw de mogelijkheden en
beslis zelf wat voor u de beste keuze is.

De Solid-S400

Full Vision

Topafdichting, bodemafdichting, zij-afdichting en afdichting tussen de secties zorgen
voor een goede afsluiting. Regen, tocht,
zand en vuil krijgen zo nagenoeg geen kans,
wat resulteert in een aangename werkruimte.

Full Vision deuren zorgen voor licht op uw
werkvloer. De Full Vision deuren zijn volledig
opgebouwd uit beglaasde secties. Hierdoor
kunt u het daglicht optimaal gebruiken om
aangename arbeidsomstandigheden te
creëeren. De invulling van de Full Vision
panelen kan bestaan uit zowel kunststof als
glas, enkel- of dubbelwandig.
Optimale lichtval is niet de enige unieke
eigenschap van Full Vision deuren. De vormgeving van Full Vision deuren is zeer
modern, representatief en onderhoudsvriendelijk. Kortom Full Vision deuren zijn
sectionaaldeuren die gezien mogen worden!

Roestvast staal

De Solid-S800

De Solid-S400 sectionaal deur is opgebouwd
uit robuuste geïsoleerde panelen. De deurpanelen zijn aan beide zijde uitgevoerd met
een zendzimir verzinkte beplating voorzien
van een stucco reliëf. De kern van de
panelen is een 40 mm dikke harde CFK= vrije
schuimvulling.

Voor wasplaatsen, de voedingsindustrie of
andere extreme omstandigheden is het
mogelijk het gehele beslagsysteem uit te
voeren in roestvast staal (RVS 304). De unieke eigenschappen van RVS maken dat het
veel wordt toegepast in de voedingsmiddelenindustrie. RVS 304 is goed reinigbaar
en bovendien bestand tegen agressieve
levensmiddelen als vruchtensappen, spinazie, vetzuren en dergelijke. Ook uit het oogpunt
van de algehele corrosie bestrijding wordt er
tegenwoordig steeds meer RVS toegepast.

Met dezelfde opbouw en vulling een
dubbele isolatie en draagkracht, dat is de
Solid-S800 sectionaaldeur. Deze super
geïsoleerde industriedeuren zijn speciaal
ontwikkeld voor gekoelde of verwarmde
ruimtes. De deurpanelen zijn maar liefst 80
mm dik, en daardoor zeer geschikt voor
speciale omstandigheden zoals temperatuurverschillen en uitzonderlijk grote
afmetingen. Het is mogelijk de panelen te
voorzien van vensters.
De Solid-S800 sectionaaldeur heeft een
isolerende werking die gelijk staat aan die
van een geïsoleerde gevelcontructie. Een
eenvoudige calculatie leert al snel dat u
met de Solid-S800 flink kunt besparen op
uw energiekosten.

Een verzoeknummer
De mogelijkheden zijn eindeloos. Solid-S
sectionaaldeuren zijn optimaal af te
stemmen op uw wensen. Voortdurende
innovatie en ontwikkeling bieden u een
groot aantal mogelijkheden. U heeft de
keuze uit een grote verscheidenheid aan
materialen en kleuren.

Loopdeur

Beglazing

De Solid-S400 sectionaaldeuren zijn optioneel te voorzien van beglazing door middel
van ovale, ronde of rechthoekige vensters
of één Full Vision paneel. Door het plaatsen
van vensters creëert u meer daglicht op de
werkvloer en meer veilligheid. De doordachte segmenthoogte zorgt ervoor dat de
vensters zich altijd op ooghoogte bevinden.

U wilt niet uw volledige sectionaaldeur
moeten openen wanneer u bijvoorbeeld te
voet naar binnen of buiten wilt? Dan is het
mogelijk om in de Solid-S400 sectionaaldeur een loopdeur te plaatsen.

Mandeur

Als variant op de loopdeur is er ook een
mandeur leverbaar. Een mandeur is in de
basis gelijk aan de loopdeur met het verschil dat een mandeur is uitgevoerd in een
vaste pui. Deze bevindt zich pal naast de
sectionaaldeur en wordt met dezelfde materialen uitgevoerd. De mandeur is overigens
ook uitstekend geschikt als vluchtdeur.

Innovatief

Accessoires zijn naar wens op elke deur
leverbaar, ventilatieroosters, belettering, en
elektrotechnische componenten, bijvoorbeeld; een afstandsbediening, sleutelschakelaars, besturingen, stoplichten, kaartlezers,
etc. de keuze is aan u.

Kleurrijk

De Solid-S sectionaaldeuren zijn leverbaar
in verschillende RAL kleuren. Hierdoor is
het mogelijk om de sectionaaldeur optimaal
af te stemmen op de stijl van uw pand.
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