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6 Redenen om voor de deuren van Deltadoors te kiezen ProPlus
thermische isolatie en duurzaamheid

ProTrend
besparing en betrouwbaarheid

Het ontwerp van industriële overheaddeuren werd tot in 
het kleinste detail doordacht. Alle onderdelen van de deur 
zijn bedoeld voor intensief gebruik en grote openingen. 

Een stalen sandwichpaneel gevuld met polyurethaan van 
hoge dichtheid zorgt voor een sterk deurblad en hoge 
weerstand tegen schokken en windstoten. 

De deuren van de Plus-serie zijn bestand tegen de belas-
ting van 700 Pa*** wat gelijk staat aan de windsnelheid 
van 120 km/u.

Het ontwerp van de sectionale deur voorkomt:

• het beklemd raken van vingers
• vast komen te zitten en snijwonden
• ongecontroleerde bewegingen van het deurblad
•  dat het deurblad naar beneden valt in geval van een 

veer- of kabelbreuk. 

De poorten voldoen aan de Europese veiligheidsnormen 
EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.

Met een breed aanbod van industriële overheaddeuren 
kunt u uw deur naar eigen smaak samenstellen: 
- De Plus- en Pro-serie voor sandwichpanelen
-  Overheaddeuren AluPro, AluTherm en AluTrend met 

maximale beglazing

Dankzij verschillende montage-opties is het mogelijk om 
de industriële deur in verschillende ruimten te installeren: 
ruimten met een lage latei, een hoog plafond of met een 
schuin dak.

Dankzij een goede thermische isolatie zorgen de  
overheaddeuren van Deltadoors voor een comfortabele 
temperatuur voor het werk en de opslag van goederen.

De thermische isolatie van de deuren is:
• ProTrend-serie (paneel van 40 mm - 0,87 m2 °C / W**;
• ProPlus-serie (paneel van 45 mm) - 1,00 m2 °C / W**

Thermische isolatie R = 1,0 m2 ° C/W is vergelijkbaar met  
ca. 60 cm bakstenen muurdikte.

ProTrend deuren zijn gemaakt van stevige sandwichpane-
len van 40 mm dikte. Dankzij het gesloten circuit van de 
deur wordt deze beschermt tegen beschadiging van de 
lagen bij veel zon of bij een snelle sluiting. 

Het mechanisme dat bescherming biedt bij een val van 
het deurblad in geval van een veer- of kabelbreuk wordt 
zonder bijbetaling bijgeleverd. Dit zorgt voor een veilig ge-
bruik van de garagedeur. 

In het basispakket worden torsieveren met een levensduur 
van 25.000 deurbewegingen inbegrepen.

Op verzoek van de klant kan de levensduur tot maar liefst 
100.000 bewegingen worden verhoogd.

De maximale afmetingen van de deur zijn 
7 meter (breedte) op 6 meter (hoogte).

De maximale afmetingen van de deur zijn 
8 meter (breedte) op 7 meter (hoogte).

De ProPlus garagedeuren zijn gemaakt van 45 mm dikke 
sandwichpanelen, die zorgen voor een hoge thermische 
isolatie en duurzaamheid. 

Dankzij stevige sandwichpanelen kunt u de ProPlusdeur in 
ruimtes met hoge eisen voor de thermische isolatie, als ook 
in winderige gebieden installeren. Ook is het mogelijk om 
de deur in grotere maten te vervaardigen - tot 8 × 7 meter. 

Afhankelijk van de afmetingen van de deur wordt de ba-
lancering van het deurblad met één of twee assen gedaan.

Levensduur van de veren bedraagt 25.000 deurbewegin-
gen met de optie om deze te verhogen naar 100.000 deur-
bewegingen. 

De onderdelen van de Plus-deuren beschikken over goede 
anticorrosieve eigenschappen die de levensduur van de deur 
verlengen:

•  loopwielen en tussenscharnieren zijn gemaakt van 
roestvrij staal;

• gecoate zijplaten en torsieveren
•  sandwichpanelen gecoat met polyurethaan gemodifi-

ceerd met olyamide deeltjes (PUR-PA)
• dikke zinklaag van (16 micron)
• dubbele vernis- en verfdeklaag (PUR-PA) van 35-40 micron

Als u kiest voor Deltadoors kunt u er op aan dat uw deuren, 
door jaren van ervaring, vakkundig geplaatst worden. 

** Op basis van onderzoeken uitgevoerd voor deuren van van 5000 × 5000 mm zonder opties 
op basis van onderzoeken uitgevoerd door TUV NORD CERT GmbH.
*** De waarde werd berekend voor deuren met een breedte van 5500 mm op basis van 
onderzoek van het TÜV NORD CERT GmbH.

De kleuren komen nauw overeen met 
het RAL-systeem. Zowel de binnen- als de 
buitenkant van de garagedeur kan in een 
andere RAL- of DB-kleur worden gecoat.
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Types deurpanelen voor
de ProTrend-serie

Standaardkleuren

40 mm
paneeldikte

S-woodgrain RAL 9016 verkeerswit

RAL 9016 verkeerswit

RAL 1015 Licht ivoorkleurig

RAL 9006  Blank  
Aluminiumkleurig

RAL 3004 Purperrood

RAL 5010 Gentiaanblauw

RAL 6005 Mosgroen

RAL 8014 Sepiabruin

RAL 8017 Chocoladebruin

RAL 7016 Antracietgrijs

ADS 703 Antraciet

S-woodgrain

Microrib Microrib

45 mm
paneeldikte

Types deurpanelen voor
de ProTrend-serie
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ProTrend
veilige en betrouwbare industiedeuren

Dankzij het gebruik van geavanceerde technologieën en jarenlange productie-ervaring is het ons gelukt om industriedeu-
ren te maken die een aantal onmiskenbare voordelen hebben. Het tot in detail doordachte ontwerp en hoogwaardige 
accessoires zorgen voor aantrekkelijk design, betrouwbare en veilige werking van ProTrend industriedeuren door de jaren 
heen.

Hoekpalen hebben een verborgen in-
stallatie: ze zijn geïnstalleerd achter de 
opening en komen niet in aanraking 
met de straat, dus laten ze geen kou 
in de ruimte door. Door de afwezig-
heid van vrieselementen heeft de Pro-
Trend-deur hoge thermische isolatie.

Dankzij loopwielen sluit het deurblad 
zich heel nauw aan bij de opening, 
waardoor er geen tocht ontstaat en 
de ruimte nog beter geïsoleerd wordt.

De veren zijn ontworpen voor 25.000 
deurbewegingen, wat overeenkomt 
met 17 jaar gebruik waarbij de deur 
4 keer per dag wordt geopend en 
gesloten. Bij intensief gebruik van de 
industriedeur is het mogelijk om veren 
ontworpen voor 100.000 deurbewe-
gingen te installeren.

Bij het standaardpakket van indus-
triedeuren is een mechanisme in-
begrepen dat het deurblad blok-
keert tegen vallen in geval van een 
veerbreuk. Het gebruik van speciale 
onderste beugels voorkomt dat het 
deurblad naar beneden valt indien 
de kabel breekt.

Dankzij een verstelbare koppeling is 
het mogelijk om de asdelen ten op-
zichte van elkaar te roteren en om 
een uniforme spanning van de kabels 
te bereiken, wat erg handig is tijdens 
de installatie.

Het geleidesysteem maakt gebruik 
van robuuste en betrouwbare klink-
verbindingen. Dergelijke verbindingen 
beschadigen niet de corrosiebesten-
dige gegalvaniseerde coating van 
de profielen. Gebrek aan richels zorgt 
ervoor dat wieltjes soepel rollen.

1
Energie
efficiënt
ontwerp

2
Bescherming
tegen tocht

3
Lange
levensduur

4
Gegarandeer-
de veiligheid

5
Montage-
gemak

6
Sterke
verbinding

ProPlus
stevige en duurzame industriedeuren

De industriedeuren van de ProPlus-serie zijn de optimale oplossing voor energiezuinige gebouwen of ruimten met een hoge
luchtvochtigheid. De ProPlus-industriedeur heeft alle voordelen van de ProTrend-serie uitgebreid met verbeterde thermische 
isolatie, verhoogde sterkte en hoge corrosiebestendigheid.

Paneeldikte van 45 mm zorgt voor een 
uitstekende thermische isolatie. De 
thermische isolatie van de Pro-Plusin-
dustriedeur met afmetingen van 5000 
× 5000 mm is 1,00 m2°C/W, wat ver-
gelijkbaar is met de isolatie van een 
bakstenen muur met een dikte van 
60 cm. Deze garagedeur houdt goed 
warmte vast en is bij uitstek geschikt 
voor ruimten met strenge eisen aan 
de temperatuur.

Om de opening af te dichten worden 
rond de hele omtrek afdichtingsmid-
delen van EPDM, een elastisch en 
vorstbestendig materiaal, gebruikt. 
De onderste meerkamerige afdich-
ting beschermt tegen neerslag. De 
coating beschermen de onderste 
afdichting tegen overmatige com-
pressie en voorkomen schade aan 
de optische sensoren.

Loopwielen en tussenscharnieren zijn
gemaakt van roestvrij staal en be-
schikken over hoge anticorrosie-ei-
genschappen. Dankzij meerlaagse 
coating van de panelen en geschil-
derde zijscharnieren doorstaat het 
deurblad 750 uur van een zoge-
noemde ‘zoutsproeiproef’. Dit komt 
overeen met een vijftienjarig bedrijf in 
kustgebieden of vervuilde industriële 
gebieden.

Tussenlussen hebben een speciale 
‘gebogen plaat’-vorm en beschik-
ken daarom over hoge sterkte- 
eigenschappen. Dit zorgt voor een 
betrouwbare verbinding van de 
deursecties. Onderzoeken hebben 
aangetoond dat de tussenlus be-
stand is tegen een trekbelasting van 
7000H, of 715 kg. De kans dat de tus-
senlus gaat doorhangen of scheef-
trekken is uitgesloten.

De dikte van het sandwichpaneel is 
de basis van de sterkte en stabiliteit 
van de industriedeur tegen schokken 
en windstoten. 4de klasse luchtdicht-
heid voor de deur met een breedte 
tot 2,5 meter, 3e klasse* luchtdichtheid 
voor de deur met een breedte van  
2,5 tot 5,5 meter volgens EN 12424. 

*  Berekend op basis van proeven uitgevoerd 
door TUV NORD CERT GmbH.

Indien de opening ruim 5 meter is, 
wordt de deur voorzien van dubbele 
loopwielen en speciale profielen, die 
het deurblad extra verstevigen. Ver-
stevigde details worden zonder bijbe-
taling geleverd en zorgen ervoor dat 
u de garagedeur jarenlang zonder 
problemen kunt gebruiken bij hoge 
bedrijfsbelastingen.
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Perfecte
thermische
isolatie

2
Betrouwbare
afdichting

3
Corrosie
bestendig-
heid

4
Betrouwbare
paneel- 
verbinding

5
Hoge wind-
weerstand

6
Ideale
werking
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Panorama AluTrend
trendy en individueel ontwerp

Panorama AluPro
praktische en unieke stijl

De panoramische AluTrend-deuren installeren? Een prima oplossing voor parkeerplaat-
sen. Deuren van aluminium profielen van 40 mm dikte en vulligen van gegalvaniseerd 
staal worden tegen een scherpe prijs aangeboden. Verschillende afmetingen en een 
rijk kleurenpalet zijn een onbetwistbaar voordeel van de AluTrend-serie . . .

Dubbele beglazing 
zorgt voor:
• verbeterde afdichting
• weerstand tegen vervorming
• uitstekende thermische isolatie
• krasbescherming 

De panoramische AluPro-deuren met verschillende beglazingopties en aanvullende
accessoires zijn stevig, betrouwbaar en functioneel.

Dubbele beglazing 
zorgt voor:
• verbeterde afdichting
• weerstand tegen vervorming
• uitstekende thermische isolatie
• krasbescherming

Er wordt modern 
barstbestendig 
materiaal met 
max. transparantie 
gebruikt.

Er wordt modern 
barstbestendig 
materiaal met 
max. transparantie 
gebruikt.

Er wordt modern 
barstbestendig 
materiaal met 
max. transparantie 
gebruikt.

Er wordt modern 
barstbestendig 
materiaal met 
max. transparantie 
gebruikt.

Panoramische secties sluiten zich perfect aan bij de sandwichpanelen van 40 mm, 
waardoor het gecombineerde deurblad er harmonieus eruitziet.

Het ontwerp van de doppen herhaalt het ontwerp van de sandwichpanelen, 
waardoor de panoramische panelen kunnen worden gecombineerd met de 
microgolf en S-woodgrain sandwichpanelen.

In plaats van beglazing kunt u ook een stalen  
rooster in de panoramische deuren installeren. 
Een prima oplossing voor een parkeergarage.

In plaats van beglazing kunt u ook een stalen  
rooster in de panoramische deuren installeren. 
Een prima oplossing voor een parkeergarage.

Om de beglazing tegen krassen 
te beschermen, wordt er speciale 
SAN-plastic met een anti-abrasieve 
coating gebruikt (optioneel). De 
beglazing blijft gedurende lange 
tijd transparant, zelfs na herhaalde 
reiniging.

Om de beglazing tegen krassen 
te beschermen, wordt er speciale 
SAN-plastic met een anti-abrasieve 
coating gebruikt (optioneel). De 
beglazing blijft gedurende lange 
tijd transparant, zelfs na herhaalde 
reiniging.

Het paneel bestaat 
uit twee aluminium-
platen met stucco 
opdruk en is gevuld 
met polystyreen.

Het paneel bestaat 
uit twee aluminium-
platen met stucco 
opdruk en is gevuld 
met polystyreen.

Het paneel bestaat uit 
twee aluminiumplaten 
zonder opdruk en is 
gevuld met hoge druk 
polyethyleen (HDPE).

Het paneel bestaat uit 
twee aluminiumplaten 
zonder opdruk en is 
gevuld met hoge druk 
polyethyleen (HDPE).

Vullingopties voor de AluTrend-deuren
Vullingopties voor de AluPro-deuren

26 mm
dubbel
beglazing

26 mm
dubbel
beglazing

3 mm
enkele
beglazing

3 mm
enkele
beglazing

26 mm
aluminium
composiet
vulling

26 mm
aluminium
composiet
vulling

3 mm
aluminium
composiet
vulling

3 mm
aluminium
composiet
vulling

De kleuren komen nauw overeen met het 
RAL-systeem. Zowel de binnen- als de bui-
tenkant van de garagedeur kan in een an-
dere RAL- of DB-kleur worden gecoat. De kleuren komen nauw overeen met het 

RAL-systeem. Zowel de binnen- als de bui-
tenkant van de garagedeur kan in een an-
dere RAL- of DB-kleur worden gecoat.

Standaardkleuren
Standaardkleuren

RAL 9016 verkeerswit

RAL 9016 verkeerswit

RAL 1015 Licht ivoorkleurig

RAL 1015 Licht ivoorkleurig

RAL 9006  Blank  
Aluminiumkleurig

RAL 9006  Blank  
Aluminiumkleurig

A00-D6  Metaalzilver  
(anodisatie)

RAL 3004 Purperrood

RAL 3004 Purperrood

RAL 5010 Gentiaanblauw

RAL 5010 Gentiaanblauw

RAL 6005 Mosgroen

RAL 6005 Mosgroen

RAL 8014 Sepiabruin

RAL 8014 Sepiabruin

RAL 8017 Chocoladebruin

RAL 8017 Chocoladebruin

RAL 7016 Antracietgrijs

RAL 7016 Antracietgrijs

107 mm
profielbreedte
op plaats van
koppeling

110 mm
profielbreedte
op plaats van
koppeling

40 mm 45 mm

26 mm
dikke 
beglazing

26 mm
dikke 
beglazing

40 mm 45 mm

7000 x
6000 mm
de maximale 
afmeting

7000 x
6000 mm
de maximale 
afmetingMicrorib MicroribS-woodgrain S-woodgrain
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AluThermo
trendy en individueel ontwerp

Aluminium AluTherm-industriedeuren hebben niet alleen een representatieve look, 
maar zorgen ook voor goede thermische isolatie.

Dubbele beglazing 
zorgt voor:
• verbeterde afdichting
• weerstand tegen vervorming
• uitstekende thermische isolatie
• krasbescherming 

Er wordt modern 
barstbestendig 
materiaal met 
max. transparantie 
gebruikt.

Er wordt modern 
barstbestendig 
materiaal met 
max. transparantie 
gebruikt.

De AluTherm-industriedeuren kunnen zowel van enkel panoramische panelen als van een combinatie 
van panoramische panelen met S-woodgrain en Microrib sandwichpanelen worden gemaakt.

Het gebruik van koudebruggen in de profielen verbetert de thermische isolatie-eigenschappen van 
de deur tot 40%, en maakt het mogelijk om aanzienlijk te besparen op de ruimteverwarming.

Om de beglazing tegen krassen 
te beschermen, wordt er speciale 
SAN-plastic met een anti-abrasieve 
coating gebruikt (optioneel). De 
beglazing blijft gedurende lange 
tijd transparant, zelfs na herhaalde 
reiniging.

Het paneel bestaat 
uit twee aluminium-
platen met stucco 
opdruk en is gevuld 
met polystyreen.

Vullingopties voor de AluThermo-deuren

25 mm
driedubbele
beglazing

26 mm
dubbele
beglazing

26 mm
aluminium
composiet
vulling

De kleuren komen nauw overeen met het 
RAL-systeem. Zowel de binnen- als de bui-
tenkant van de garagedeur kan in een an-
dere RAL- of DB-kleur worden gecoat.

Het is mogelijk om te coaten in andere 
kleuren uit de RAL of DB catalogus

Standaardkleuren

RAL 9016 verkeerswit

RAL 5010 Gentiaanblauw

RAL 8014 Sepiabruin

RAL 9006  Blank  
Aluminiumkleurig

45 mm 101 mm
profielbreedte
op de plaats 
van sectie- 
koppeling

Polyamide-inzetstukken 
zorgen voor thermische 
scheiding van profielen en 
verbeteren de isolerende 
eigenschappen van pano-
ramische industriedeuren.

25 mm
dikke 
beglazing

7000 x
6000 mm
de maximale 
afmeting Microrib S-woodgrain

Paneel
met large patroon

Paneel
met medium patroon

Industriedeuren met M-type patroon kenmerken zich met 
een moderne en elegante uitstraling die perfect samen 
gaat met het uiterlijk van verschillende huizen.

Buitenkant van het paneel 
Woodgrain

Buitenkant van het paneel 
Glad

Binnenkant van het paneel 
Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Het is mogelijk om te coaten  
in andere kleuren de RAL catalogus

Binnenkant van het paneel 
Woodgrain

Standaardkleur
Wit-grijs (dicht bij RAL 9002)

Het is mogelijk om te coaten  
in andere kleuren de RAL catalogus

Brede horizontale lijn van L-type benadrukt de individuele 
stijl van uw huis en geeft het een unieke aantrekkelijkheid.

Standaardkleuren

Wit, dicht bij RAL 9016

Wit, dicht bij RAL 9016

Bruin, dicht bij RAL 8014

Grijs antraciet, dicht bij RAL 7016
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Met de ingebouwde loopdeur 
kunt u het pand betreden en 
verlaten zonder de industrie-
deur te openen. Deze oplossing 
is makkelijk in gebruik, bespaart 
energie en de levensduur van 
de veren.

Ingebouwde loopdeur
functionaliteit en maximaal comfort

Ruime keuze
accessoires

Het comfort zit in details, dus het deurontwerp is tot in de kleinste details doordacht. 
Plastic vangers voorkomen het doorzakken van de deurvleugel, de klep beschermt 
tegen vocht.

Lineaire deurdranger maakt het gebruik van de loopdeur zeer comfortabel en plastic 
randen zorgen voor een goede uitlijning en beschermen tegen het beklemd raken 
van vingers.

Naast de Deltadoors-industriedeuren hebben we een breed scala 
aan accessoires. Aanvullende opties geven de deur een persoonlij-
ke touch. Rekening houdend met de wensen van de klant, bieden 
wij extra comfort en bescherming van de eigendommen. En ver-
lengen bovendien de levensduur van de deur in barre omstandig-
heden.

Types ingebouwde loopdeur
Loopdeur met een vlakke drempel van 18-20 mm 
Dankzij de vlakke vorm van de drempel kunt u uw werkuitrusting ge-
makkelijk door de loopdeur verzetten. De drempel is gemaakt van ge-
extrudeerd aluminium, de kleur is RAL 9005 (gitzwart). De loopdeur kan 
geïnstalleerd worden bij series ProPlus, ProTrend, AluPro, AluTrend bij een 
breedte tot 5 meter.

Pakketten voor ruimtes
met hoge vochtigheid
Voor de deuren die in ruimtes worden gebruikt met een hoge vochtig-
heid, zoals bij autowasstraten, bieden we speciale anticorrosie pakketten 
aan:

Standaard: beschermende coating van het geleidesysteem; kabels en  
loopwielen van roestvrij staal.

Extra: een verbeterde polymeercoating van het geleidesysteem, blad- 
en torsieas-elementen; gegalvaniseerde torsieveren met een verbeterde 
polymeercoating; veiligheidselementen met een drielaagse coating; ka-
bels en loopwielen gemaakt van roestvrij staal.

Slot
Voor ruimtes zonder extra ingang wordt een slot aangeboden. Hiermee 
kunt u de deur van binnen en van buiten altijd openen en sluiten.

Ramen
Natuurlijke verlichting door de ramen is een extra voordeel. Verschillende 
opties van ramen is een besparen op de verlichting van uw bedrijf en 
passen bij elk gebouw.

Kleuren voor het loopdeur frame
De kleur van de loopdeurprofielen komen overeen met de kleur van het frame.

Grijsbruin Blank aluminiumkleurig
(poedercoating, kleur in de buurt van RAL 8019)

Het is mogelijk om loopdeurframes in de kleuren van het RAL- of DB-systemen te verven.

Blank aluminiumkleurig
(geanodiseerde coating, kleur A00-D6)

Loopdeur met een lage drempel van 100 mm
Kan worden geïnstalleerd in de deuren van series ProPlus en ProTrend, AluPro en AluTrend met een 
gecombineerd type deurblad met een breedte tot 4,5 meter. De loopdeur met een vlakke of lage 
drempel voldoet aan de eisen van brandveiligheid en kan dienen als nooduitgang vanuit de ruimte.

Loopdeur met een standaarddrempel van 145 mm
Kan worden geïnstalleerd in de deuren van series ProPlus en ProTrend, AluPro en AluTrend met een 
gecombineerd type deurblad met een breedte vanaf 4,5 meter. De loopdeur met een standaard-
drempel heeft een versterkte constructie en wordt geïnstalleerd in grote industriedeuren.

Loopdeur met een standaarddrempel van 149 mm 
Kan worden geïnstalleerd in de panoramische industriedeuren van de series AluPro en AluTrend 
(tenzij de deur een gecombineerde vulling heeft). Een drempel van 149 mm garandeert de duur-
zaamheid en betrouwbaarheid van panoramische industriedeuren met een ingebouwde loopdeur.

100 mm
Drempelhoogte

145 mm
Drempelhoogte

149 mm
Drempelhoogte

18-20 mm
Drempelhoogte
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Sandwich panelen
perfecte structuur

Energie-efficiëntie
economie en comfort

Gegarandeerde
veiligheid
Het ontwerp van het paneel beschermt u 
tegen beklemming van de vingers, wat ver-
plicht is volgens Europese veiligheidsnormen  
(EN 12604).

Stevige 
verbinding
De bevestigingspunten van de schroeven 
bevinden zich in de verbindingszone van 
de buitenste en binnenste plaat (vier me-
talen lagen). Dit maakt de verbinding stevi-
ger. Betrouwbare verbinding van staalpla-
ten voorkomt het splijten van het paneel bij 
een snelle sluiting van de deur.

Bescherming tegen opzwellingen
Lijmvernis 12 micron biedt uitstekende hechting van staalplaten 
met schuim en beschermt opzwelling van de panelen bij zonne-
verwarming.

Corrosiebestendigheid
Polyurethaan laag van 20 - 25 micron dikte en primerlaag van 
14 – 16 micron vormen samen de basis van de hoge corrosie-
bestendigheid van het paneel. Zinkcoating van staalplaten van  
16 micron biedt extra bescherming tegen roest.

Landurige coating
Op de voorzijde van het paneel wordt een polyurethaan coating 
gemodificeerd met polyamide deeltjes aangebracht (PUR-PA).
Deze coating
• is zeer bestendig tegen de kras- en kerfvorming
• verdraagt temperatuur- en vochtigheidsschommelingen perfect
• is stevig en elastisch
• beschikt over uitstekende corrosiewerende eigenschappen
• is bestand tegen reinigingsmiddelen en chemicaliën.

Paneeldikte heeft de beslissende invloed 
op de thermische isolatie van de sectionale 
deuren. Hoe dikker het paneel, hoe hoger 
de thermische isolatie. 

De ruimte tussen de beplating is gevuld met 
geschuimd polyurethaan, dat hoge thermi-
sche isolatie-eigenschappen heeft.

Panelen zijn gevuld met polymeren EPDM 
dat mechanisch sterk en elastisch blijft, ook 
bij lage temperaturen. Het dichtingsmate-
riaal is slijtvast, niethygroscopisch, bestand 
tegen neerslag en corrosieve omgeving.

Om de bovenkant en zijkant van de ope-
ning af te dichten worden dubbele lipaf-
dichtingen van elastisch EPDM toegepast. 
De tweede afdichtingslip biedt extra be-
scherming tegen warmteverlies. Dankzij 
haar vorm verbergt de onderste afdichting 
kleine oneffenheden van de vloer en dicht 
het onderste deel van de opening goed af.

Thermische scheiding van profielen in de 
AluTherm-deur maakt het mogelijk om de 
thermische isolatie van panoramische deu-
ren met 40% te verhogen en een comforta-
bele kamertemperatuur te krijgen rekening 
houdend met de architecturale stijl van het 
gebouw. Ook het gebruik van dubbele of 
driedubbele beglazing verbetert de thermi-
sche isolatie van de aluminium deur.

45 mm

40 mm

De basis van betrouwbare en veilige werking 
van de industriedeuren

2

2

3

4

3

5

1

1

Dankzij effectieve thermische isolatie van de sectionale deuren kunt 
u elektriciteit besparen en een aangename temperatuur in de ruim-
te creëren.

De hoge thermische isolatie eigenschappen van de industrie- 
deuren zijn te danken aan het ontwerp van de panelen die voor 
maximale energiebesparing zorgen.

Type industriële 
garagedeur

Thermische isolatie,
m2 ° C / W

ProPlus 1,00

ProTrend 0,87

AluTherm met driedubbele beglazing 0,36

AluPro met dubbele beglazing 0,22

AluTrend met dubbele beglazing 0,23

+18 ºC
Kamer- 
temperatuur

-32 ºC
Buiten- 
temperatuur
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S

H

S

Montage-opties
en minimum latei hoogte

Laag
H = 230 mm 
zonder loopdeur

H = 250 mm  
met een loopdeur

Standaard
H = 410 mm - 530 mm

Hellend
H = 490 mm 

Hoog 
met de as boven

H = 900 mm 

Hellend hoog 
met de as op

H = 900 mm 

Verticaal 
met de as onder

H = RM+340 mm 

Hoog 
met de as onder

H = 1795 mm 

Hellend hoog 
met de as op

H = 1795 mm 

Verticaal 
met de as boven

H = RM+340 mm 

Hellend laag 
H = 230 mm 
zonder loopdeur

H = 250 mm  
met een loopdeur

N - minimale latei hoogte, mm.
RM - openingshoogte

S - vereiste grootte van de zijruimte
Voor handbediende deuren
(op de installatieplaatsen van
pernanten) S min = 120 mm

DeltaDoors levert kwaliteit, 
snel en voor betaalbare prijzen

Van garagedeuren 
en hekopeners 
tot aan handzenders
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