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Solide afsluiting
Scherpe prijs
Hermetic 1.95R
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Alternatief voor sectionaaldeur
•
•
•
•

dubbelwandig

hoge stabiliteit
te voorzien van beglazing en/of ventilatieroosters
concurrerende prijs
voor balie, garage, industrie of warehousing
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Hermetic 1.95R
Vulling
Materiaal

Dubbelwandig met beglazing
tot 35% lichtdoorlaat

Optie: kunststof rooster
voor 20% luchtdoorlaat

Optie: afdichtingsstrip

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

PU schuim
0,38 verzinkt staal
0,47 aluminium
Profielen pm hoogte
10,5
Profielbreedte
23 mm
Gewicht pm² staal
9,8 kg
idem met vensters
10,6 kg
Gewicht pm² aluminium 4,9 kg
idem met vensters
6,8 kg

Pantser
Met PU volgeschuimd dubbelwandig
profiel waardoor een hoge stabiliteit en
goede isolatiewaarde wordt verkregen.
Met een zeer laag eigen gewicht in
verzinkt staal met transparante coating
of aluminium. Optie: speciaal latei
afdichtingsprofiel, beglazing en/of ventilatieroosters. Ruim toepasbaar voor
industrie, warehousing, garage of balie
tegen een zeer concurrerende prijs.

Kleuren (optie)
Alle onderdelen verkrijgbaar in
RAL-kleuren. Profielen ook leverbaar
40%
bandgelakt in RAL 9002, 9006, 9007
of 9016.
doorzicht

Bediening
80%
Standaard met dodemansbediening
op besturingsunit. Optie: sleutelschakelaar, afstandsbediening, kaartlezer
of externe aansturing. Beveiligingen
conform Europese norm.
doorzicht

Eindstukken
Slijtvast kunststof, eventueel met storm- Persoonsbeveiliging (optie)
Ponsgaten beglazing 100x55mm (optie)
haken om uitwaaien of horizontaal
Knel- of obstakelbeveiliging.
Glashelder
lichtdoorlaat 35% schuiven van profielen te voorkomen.
Noodbediening
Opaal
Onderzijde
Standaard dmv slinger.
Kunststof roosters
luchtdoorlaat 20%
Afgewerkt met een dubbelwandig
Optie: eindeloze ketting.
Warmtewering
DIN EN 13241-1(B) aluminium profiel met afsluitrubber.
K-waarde
3,47 W/m²K
Optie: knelbeveiliging.
Montage
Diverse mogelijkheden door onze eigen
Geluidswering
DIN ISO 140-3
Zijgeleiding/constructie
monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs
dB-waarde
27
Verzinkt stalen U-profiel met PVC voebegeleiden het complete traject.
Max. breedte staal
aluminium
ring. Optie: borstels of rubber afdichtingsstrip.
Onderhoud
Windklasse 2* 7800 mm 6200 mm
Minimaal 1x per jaar volgens Europese
Windklasse 3* 6500 mm 5000 mm
Aandrijving
norm NEN-EN 13241-1. OnderhoudsStalen as uitgevoerd met 400 V externe interval afhankelijk van gebruiks		
4000 mm
motor met digitale eindafstelling, afrol- frequentie, omstandigheden en
Roldiameter> 133 159 194 219
beveiliging, noodhandbediening. Optie: omgevingsinvloeden.
Hoogte
freqentieregelaar waardoor rolluik snel2000
300 310 340 360
ler beweegt en soft start/stop maakt,
Garantie
2500
340 360 350 360
wat de levensduur ten goede komt.
Conform richtlijnen Romazo.
3500
380 390 420 430
Afwerking (optie)
Veiligheid
4500
420 420 420 430
Rolafwerking dmv omkasting van
Conform Arbowet- en regelgeving.
5500
460 420 460 480
1.00 mm sendzimir verzinkt staal.
6500
490 470 500 520
Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk

•
•
•
•
•

floor rolluiken

totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
gecertificeerde rolluiken
erkend door verzekeringsmaatschappijen
24/7 servicedienst
* Maatvoeringen mede afhankelijk van totale hoogte

