Schuifdeuren
AV 100 & ISO 100

Damm werkt. 

www.dammdeuren.nl
Damm Deurentechniek B.V.
Ooit begonnen met het produceren van deuren voor
in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoordig
vele soorten hoogwaardige deuren, waarbij wij ons
richten op de industriële, agrarische én de particuliere
markt. Aangezien Damm Deurentechniek haar eigen
service specialisten in dienst heeft, betreft het tevens
een zeer geschikte partner voor service gerelateerde
klussen, zoals het uitvoeren van onderhoud, repareren
van deuren of het leveren van onderdelen.
(merkonafhankelijk)
Voor vrijwel ieder vraagstuk is er een
passende oplossing!

In deze brochure
•

schuifdeuren AV 100

•

schuifdeuren ISO 100

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 geheel demontabel.
De gebruikte staal- & aluminiumproducten kunnen aan
het eind van de levensduur 100% worden hergebruikt
als grondstof in plaats van te worden afgedankt.
Één van de grootste voordelen, bekeken vanuit
duurzaamheid, is het feit dat het materiaal keer op keer
met behoud van kwaliteit kan worden gerecycled. In de
Nederlandse bouw wordt momenteel bijv. 94% van het
aluminium gerecycled.
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Kenmerken
•

Geschikt voor koel- en opslagloodsen.

•

Gemakkelijk handmatig te bedienen.

•

Energie besparend.

•

Meerdelig deurstel of wanden mogelijk.

•

Uit te voeren met loopdeur in het deurblad.

Type AV 100
Damm schuifdeuren worden geheel op maat en
naar tal van specificaties geproduceerd. Door de
toepassing van hoogwaardig materiaal, zijn de
deuren onderhoudsarm en zeer duurzaam.
De AV-serie is opgebouwd uit 100 mm dik
sandwichpaneel, welke is geplaatst in een
aluminium omlijsting. De deur is geschikt om toe
te passen in bijvoorbeeld koelcellen,
bewaarplaatsen en in opslagruimtes waar
temperatuurcontrole en isolatie een grote rol
speelt.

schuifdeuren Type AV 100
Technische specificaties (Type AV 100)
Uitvoering 	Opgebouwd uit sandwichpanelen met een aluminium
omlijsting.
Paneeldikte

100 mm.

Isolatie

100 mm Polyisocyanuraat.

Rc-waarde paneel

Ca. 5,15 m² K/W.

Profilering

Binnenzijde gelinieerd (LL).
Buitenzijde gelinieerd (LL).

Beslagtype

Boven- of onderrollend beslagsysteem.

Kleur paneel

Ral 9002 (grijs/wit).
Optioneel: Ral kleur naar keuze (gespoten).

Kleur omranding

Onbehandeld aluminium.
Optioneel: Ral kleur naar keuze (gespoten).

Afdichting

Afgedicht d.m.v. tochtborstels.

Sluitwerk

Schuifgrendel / pengrendel aan de binnen- of buitenzijde.

Bediening

Horizontaal schuivend, handbediend.
Optioneel: elektrisch bediend bij één- of tweedelige uitvoering.

Bouwkundige voorzieningen	Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met
gegevens over de maatvoering en bouwkundige voorzienigen.
Overige opties

Regenkap, deur meerdelig uitgevoerd.
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Kenmerken

Type ISO 100

•

Speciale aluminium omlijsting.

Koelschuifdeuren van het type ISO worden veel

•

Geschikt voor koel- en opslagloodsen.

toegepast in opslag- en bewaarschuren en koel-

•

Gemakkelijk handmatig te bedienen.

en vriescellen waar isolatie en temperatuurbe-

•

Een uniek gebout systeem.

heersing van cruciaal belang zijn. De koeldeur

•

Afgesloten d.m.v. dubbele rubberen

kan worden uitgevoerd als deur, deurstel of als

profielen.

deurwand.

•

Energie besparend.

•

Meerdelig deurstel of wanden mogelijk.

De koeldeuren worden standaard opgebouwd

•

Uit te voeren met loopdeur in het deurblad.

met een omranding van speciale aluminium
profielen en afgedicht door flexibele rubberprofielen.
Door de hoge isolatiewaarde en de goede afdichting, bespaart u jaarlijks op uw energie
kosten!

schuifdeuren ISO 100
Technische specificaties (Type ISO 100)
Uitvoering 	Opgebouwd uit sandwichpanelen met een blank
geanodiseerde aluminium omlijsting.
Paneeldikte

100 mm.

Isolatie

100 mm Polyisocyanuraat.

Rc-waarde paneel

Ca. 5,15 m² K/W.

Profilering

Binnenzijde gelinieerd (LL).
Buitenzijde gelinieerd (LL).

Omranding

Gebout systeem met aluminium profielen.
Voorzien van kunststof afwerkprofielen.

Beslagtype

Boven- of onderrollend beslagsysteem.

Kleur paneel

Ral 9002 (grijs/wit).
Optioneel: Ral kleur naar keuze (gespoten).

Kleur omranding

Blank geanodiseerd aluminium.
Optioneel: Ral kleur naar keuze (gepoedercoat).

Afdichting

Afgedicht d.m.v. rubberen profielen.

Sluitwerk

Penslot aan de binnen- of buitenzijde.

Bediening

Horizontaal schuivend, handbediend.
Optioneel: elektrisch bediend bij één- of tweedelige uitvoering.

Bouwkundige voorzieningen	Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens
over de maatvoering en bouwkundige voorzieningen.
Overige opties

Regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, leverbaar als bouwpakket.

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.

