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Loopdeuren & draaideurstellen

Ooit begonnen met het produceren van deuren voor

Damm loopdeuren en draaideurstellen worden

in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoor-

geheel op maat en naar tal van specificaties

dig vele soorten hoogwaardige deuren, waarbij

geproduceerd. Door de toepassing van hoogwaardi-

wij ons richten op de industriële, agrarische én de

ge materialen zijn de loopdeuren en draaideurstellen

particuliere markt. Aangezien Damm Deurentech-

nagenoeg onderhoudsvrij en zeer duurzaam.

niek haar eigen service specialisten in dienst heeft,

Dankzij het toepassen van speciaal ontwikkelde

betreft het tevens een zeer geschikte partner voor

profielen bent u verzekerd van een lichte maar uiterst

service gerelateerde klussen, zoals het uitvoeren

solide constructie.

van onderhoud, repareren van deuren of het leveren van onderdelen. (merkonafhankelijk)
Voor vrijwel ieder vraagstuk is er een passende
oplossing!

Loopdeuren & draaideurstellen

In deze brochure
•

AVA loopdeuren & draaideurstellen

•

AVS loopdeuren & draaideurstellen

Duurzaamheid
Al onze producten worden op maat in de fabriek
geproduceerd. Hierdoor is er vrijwel geen
bouwafval. Op de bouwplaats worden alle
producten gemonteerd en zijn de deuren
demontabel.
De gebruikte staal en aluminium onderdelen
kunnen aan het eind van de levensduur 100%
worden hergebruikt als grondstof in plaats van te
worden afgedankt.
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Kenmerken
•

Lichte maar uiterst solide deurconstructie.

•

Gemakkelijk te bedienen.

•

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

•

Indeling naar wens met (isolatie) glas of
panelen.

Type AVA-SERIE
Loopdeuren &
draaideurstellen
Damm AVA loopdeuren en draaideurstellen
worden in een standaard maat of optioneel op
maat geproduceerd. De deuren zijn uitermate
geschikt voor de agrarische en de industriele
markt (zowel binnen als buiten toepasbaar). Door
de toepassing van hoogwaardige
materialen zijn de loopdeuren nagenoeg
onderhoudsvrij en zeer duurzaam. Dankzij het
toepassen van speciaal ontwikkelde profielen
bent u verzekerd van een lichte en uiterst solide
deurconstructie. De loopdeuren zijn leverbaar
met een 40- en 80 mm dik isolatiepaneel.
De draaideurstellen zijn leverbaar als 40 mm
variant.

Loopdeuren & draaideurstellen AVA
Technische specificaties
(Type AVA)
Uitvoering

Deurblad is opgebouwd uit sandwichpanelen, welke gevat zijn in 		
blank aluminium profielen. Speciaal blank aluminium kozijn met geïntrigeerde
rubberen afdichtingprofielen. Uitvoerbaar met of zonder onderdorpel.

Paneeldikte draaideurstel
Paneeldikte loopdeur

40 mm.
40 mm / 80 mm.

Coating

Binnenzijde Colorcoat polyester® 25 Mµ / colorfarm® 35 Mµ.
Buitenzijde Colorcoat polyester® 25 Mµ / HPS200® ultra plastisol.

Omranding

Blank aluminium profielen.
Optioneel: RAL kleur naar keuze (gespoten).

Kleur paneel binnenzijde

Ral 9002 (grijs/wit).

Kleur paneel buitenzijde
Ral 9002 (grijs/wit), Ral 6009 (dennengroen), Anthracite
AVA 40 loopdeur en draaideurstel HPS200 (ral 7016), 12-B-29 HPS200 (JuniperGreen).
Optioneel: RAL kleur naar keuze. (gespoten)
AVA 80 loopdeur

Ral 9002 (grijs/wit), Ral 7016 (Anthracite HPS200) of 12-B-29 		
HPS200 (JuniperGreen).
Optioneel: RAL kleur naar keuze (gespoten).

Afdichting

Door rubberen profielen.

Sluitwerk loopdeur

Klinkstel met dag- en nachtschoot.
Optioneel: profielcilinder.

Sluitwerk draaideurstel

Standaard uitgevoerd d.m.v. grendels op beide deurbladen, het
rechter deurblad (van buitenaf gezien) wordt als 1e open
uitgevoerd.
Optioneel: klinkstel, pompespagnolet etc.

Scharnieren
Inbraakpreventie

RVS kogelstift paumelle.
Anti-inbraakprofiel en RVS dievenklauwen.

Kozijn

Aluminium kozijn welke is voorzien van geïntrigeerde rubberen
afdichtingprofielen.
Optioneel: RAL kleur naar keuze (gespoten).

Overige opties

Windhaak, stormketting, deurdranger, glasvenster,
ventilatie rooster, codeslot, gelijksluitende cilinder.
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Kenmerken
•

Lichte maar uiterst solide deurconstructie.

•

Gemakkelijk te bedienen.

•

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

•

Een uniek gebout systeem.

•

Indeling naar wens met (isolatie) glas of
panelen.

Type AVS-SERIE
Loopdeuren &
draaideurstellen
Een uiterst solide deur, opgebouwd uit blank
aluminium kokerprofielen en sandwichpanelen met een kern van 40 mm isolatie. De AVS
deuren zijn gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor wij een gegarandeerde kwaliteit
kunnen leveren. Dit type deur kan geproduceerd
worden naar vrijwel iedere gewenste uitvoering.

Loopdeuren & draaideurstellen AVS
Technische specificaties
(Type AVS)
Uitvoering

Het kozijn en deurframe worden opgebouwd uit aluminium kokerprofielen.
De dikte van het kozijn en de deur is 51 mm. De aluminium glaslijsten met
rubberen afdichting worden aan de binnenzijde geplaatst.

Paneeldikte

40 mm.

Coating

Binnenzijde Colorcoat polyester® 25 Mµ / colorfarm® 35 Mµ.
Buitenzijde Colorcoat polyester® 25 Mµ / HPS200® ultra plastisol.

Omranding

Blank aluminium.
Optioneel: RAL kleur naar keuze (gepoedercoat).

Kleur paneel binnenzijde

Ral 9002 (grijs/wit).

Kleur paneel buitenzijde

Ral 9002 (grijs/wit), Ral 6009 (dennengroen), Anthracite HPS200
(ral 7016), 12-B-29 HPS200 (JuniperGreen).
Optioneel: RAL kleur naar keuze (gespoten).

Sluitwerk loopdeur

Klinkstel met dag- en nachtschoot (inclusief profielcilinder).

Sluitwerk draaideurstel

Standaard uitgevoerd met een grendel op het vaste deurblad.
Het loopdeurblad is voorzien van een krukstel & cilinderslot.

Kozijn

Aluminium kozijn welke is voorzien van rubberen
afdichtingsprofielen (blok- of opdekkozijn).
Optioneel: RAL kleur naar keuze (gepoedercoat).

Overige opties

Windhaak, stormketting, deurdranger, glasvenster,
3-puntsluiting, ventilatie rooster, codeslot, paniekslot/balk,
gelijksluitende cilinders, toepassing van panelen met diverse
soorten structuren.

Damm Deurentechniek
Vindt u in deze brochure niet de deur die u
nodig heeft? Damm Deurentechniek
levert maatwerk.
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak
of vraag meteen een offerte aan!

Gildenweg 18
8304 BC Emmeloord
t.

0527 201 777

e. info@dammdeuren.nl
w. www.dammdeuren.nl

Disclaimer: Hoewel uiterste zorgvuldigheid is betracht, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze brochure.

