
Deurblad opgebouwd uit stalen sandwich-panelen met een kern van 40mm 
polyurethaan, geleidend in een railsysteem in verzinkte uitvoering.

 Zonder meerprijs keuze uit een tiental 
standaard kleuren.

 Uitgebreide beglazingsmogelijkheden.
 Tegen meerprijs te voorzien van een 
loopdeur. Ook een vaste pui met loop-
deur behoort tot de mogelijkheden.

 Rail en beslag kunnen uitgevoerd 
worden in RVS 304 voor toepassing in 
specifi eke omstandigheden (bijv. auto-
wasstraat of veestal).

 De panelen zijn standaard voorzien van 
vingerknelbeveiliging (verplicht volgens 
CE-normering voor deuren tot een 
hoogte van 2,5 meter).

 Grote afmetingen mogelijk door toe-
passing van elektrische bediening met 
frequentieregelaar.

 Elektrisch bediende deuren tot 16 m2 zijn 
standaard voorzien van optilbeveiliging.

 Vrijwel overal toepasbaar. Zeer grote 
verscheidenheid aan railsystemen.

 Ook verkrijgbaar in 80mm uitvoering 
voor extra hoge isolatiewaarde.
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Uitvoering : deurblad opgebouwd uit sandwichpanelen, 
dubbelzijdig bekleed met 0,6mm sendzimir 
verzinkte en gelakte staalplaat. 

Dikte deurblad : 40mm.
R-waarde panelen : ca. 2,1 (m².K/W).
Afwerking deur : buitenzijde stucco en binnenzijde glad.
Kleur panelen : binnenzijde standaard kleur RAL 9002 (lichtgrijs). 

Buitenzijde keuze uit de standaard kleuren 
RAL 1021 (geel), RAL 3000 (rood), RAL 5010 (blauw), 
RAL 6009 (donkergroen), RAL 7016 (antracietgrijs), 
RAL 8014 (donkerbruin), RAL 9002 (lichtgrijs), 
RAL 9006 (zilvergrijs), RAL 9007 (grijs aluminium) of 
RAL 9010 (wit).

  Deurblad afgelakt in een nader te bepalen kleur 
tegen meerprijs.

Beveiliging : de panelen zijn voorzien van een vingerknelbeveiliging.
Beglazing : exclusief, deurblad volledig gesloten. Beglazing 

tegen meerprijs. 
Afdichting : rondom door middel van rubber profielen.
Geleiding : geheel verzinkte geleidingsconstructie. Beslag en 

geleiding uitgevoerd in RVS tegen meerprijs.
Railsysteem : normaal-plafondsysteem (min. inbouwruimte 

450mm). Hoog-, laag- of verticaal-plafondsysteem, 
al dan niet daklijnvolgend, tegen meerprijs.

Bediening : handbediend. Kettingbediening of elektrische 
bediening tegen meerprijs.

Beveiliging : standaard uitgerust met veerbreuk- en kabelbreuk-
beveiliging. Bij optie elektrische bediening inclusief 
onderloop- en slappe kabelbeveiliging.

Afsluiting : schuifgrendel (handbediend). Sloten tegen meer-
prijs. 

Overige opties : loopdeur.
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Overheaddeur type T-241,
volledig gesloten uitgevoerd

Overheaddeur type T-241, volledig beglaasd 
met Full Vision panelen

Overheaddeur type T-241, 
beglaasd met rechthoekige vensters

Overheaddeur type T-241 met vaste pui en 
loopdeur, beglaasd met Full Vision panelen


