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Damm Deuren b.v.

Ooit begonnen met het produceren van
deuren voor in de akkerbouw, omvat
het assortiment tegenwoordig vele
soorten deuren waarbij wij ons richten
op vrijwel alle sectoren. Zo leveren wij
industriële schuifdeuren voor vliegvelden tot bedrijfsdeuren voor
logistieke centra. Tevens zijn wij
gespecialiseerd in garagedeuren en
loopdeuren voor de particuliere sector
in zowel renovatie- en nieuwbouw
toepassing.

In 2006 werd het huidige pand, gelegen
aan de Titaniumweg 4 - Emmeloord Flevoland betrokken. Mede door onze
vele innovaties heeft Damm deuren
een gezonde groei doorgemaakt in de
afgelopen jaren.
Momenteel beschikken wij over een
productiehal van 8.000m2 vloeroppervlak
waar de productie van o.a. schuifdeuren,
snelloopdeuren, gevelelementen, brandwerende deuren en dergelijke wordt
gedaan.

Damm roldeuren en rolluiken - een op
maat gemaakt deurconcept voor
economische oplossingen.
Dit uitgereipte deursysteem kenmerkt
zich door een hoge economisch
levens- duur, robuuste en eenvoudige
constructie. Op grond van ruimtebesparende roltechniek en het flexiebele
deurpantser zijn Damm roldeuren in het
bijzonder geschikt voor hoge en vooral
brede gebouwafsluitingen, die aan
veelvuldig gebruik zijn blootgesteld.
Flexibele uitrustingsvarianten maken
het ook in gecompliceerde situaties
mogelijk om aan alle individuele eisen
te voldoen.
Voor elke architectuur. De eenvoudige,
robuuste en flexibele constructie met
compact opgerolde deurpantser biedt
veel gebruiks mogelijkheden. Of als
buitenroller of als binneroller, de gering
benodigde ruimte zijdelings en onder
het plafond passen de Damm roldeuren
zich aan de situatie aan.
Modern vormgegeven deuren moeten
niet alleen voldoen aan veiligheidsrelevante eisen en functioneel zijn, maar
ze moeten ook de totale uitstraling van
het gebouw positief bëinvloeden. De
grote keus aan profielen, beglazingen
en kleuren die Damm Deuren biedt, laat
wat betreft creativiteit geen wens
onvervuld.
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De Damm roldeur generatie met
perfect op elkaar afgestemde
systeemkomponenten zoals het
robuuste roldeurpantser uit staal
en aluminium, de functionele geleiderails, en de effïente aandrijvings- en besturingstechniek. Het
speciale Damm roldeurprofiel laat
zich op grond van optimale vormgeving extreem klein oprollen,
spaart oppervlakte en bespaart
ruimte. Samen met het doordachte
profieldesign ontstaat zo een roldeursysteem, dat bij dagelijks gebruik betrouwbaar functioneert en
er ook na jaren nog goed uitziet.
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Kenmerken
•

Toepasbaar in vrijwel elke situatie

•

Biedt optimaal doorzicht van 80% en ventilatie

•

Inbraakwerend weerstandklasse 3

•

Snelle en eenvoudige montage

Type RH-96/108/108R
Het beveiligings rolhek combineert afscherming
tegen ongewenste doorgang met maximaal zicht.
Stalen oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit rechte
ronde buizen onderling verbonden met solide,
scharnierende verbindingsschakels zorgen voor
afsluiting en bescherming met uitstekend
doorzicht en ventilatie. Bij montage aan de
binnenzijde van de gevel wordt het rolhek een
risicoklasse hoger ingeschaald. Door eenvoudige
vormgeving is de RH-96/108/108R
geschikt voor toepassing in winkeletalages,
entreepartijen, (publieks-) doorgangen en nog
veel meer.

Beveilings rolhekken
Technische specificaties
(Type RH-96/108/108R)

FUNCTIONALITEIT   

: Een stalen inbraakvertragend en toegangregulerend rolhek met
  80% doorzicht. Door opengewerkte structuur ook geschikt bij
  ventilatiebehoefte.

TOEPASBAARHEID  

: Afsluiting van wand- en gevelopeningen. Uitermate geschikt voor
  toepassing als winkelafsluiting en entrees.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit rechte ronde buizen onderling
  verbonden met solide, scharnierende verbindingsschakels.
  Leverbaar in staal.

KLEUR AFWERKING  

: Rolhek in sendzimir verzinkt staal. Zijgeleiding in sendzimir verzinkt
  staal. Optioneel RAL kleur coating mogelijk.

KWALITEIT  

: Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald
  door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van
  materialen, constructie en montage techniek.

BEDIENING  

: Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met op- en
  neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met
  diverse schakeltechnieken tevens ook draadloos mogelijk.

AANDRIJVING  

: Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype afhankelijk van
  maatvoering, gewicht en toepassing. Stalen aandrijfas met
  kogellagers en afrolbeveiliging.

AFMETINGEN  

: Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering.
  Afstand tussen de schakels h.o.h. 450 mm.
  Afstand tussen de buizen h.o.h. 96/108 mm.

VEILIGHEID  

: Onze rolhek systemen voldoen aan de geldende regelgeving voor
  doorgangen volgens Arbo AI-14.

GEWICHT  

: Totale gewicht 9,2 Kg/m²
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Kenmerken
•

Volledig vlakke voorzijde

•

Biedt optimaal doorzicht van 95%

•

Inbraakwerend, krasbestendig en slagvast

•

Snelle en eenvoudige montage

•

Afmetingen tot 12 meter breed

Type RL-transpashutter
Transparante Rolluiken zijn uiterst geschikt voor
situaties waar veel doorzicht en een goede inbraakwerendheid
gewenst is en worden daarom vaak toegepast
in winkelpassages, bedrijfspanden en winkel
etalages.Het
TranspaShutters transparante rolluik kenmerkt
zich door zijn hoge doorzichtigheid, het is een
van de meest
transparante rolluiken op de markt. De transparante rolluiken worden in eigen fabriek geproduceerd wat als voordeel
heeft dat er veel naar wens mogelijk is. Een
transparant rolluik is altijd maatwerk. Vraag naar
de beste toepassing
voor uw situatie.

Beveiligings rolluiken transpashutter
Technische specificaties
(Type RL-transpashutter)

FUNCTIONALITEIT

: Solide transparant rolluik voor uiteenlopende toepassingen zoals
  inbraakwerende en vandalismebestendige afscherming.

TOEPASBAARHEID  

: Afsluiting van vele soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt
  voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Rolluik opgebouwd uit horizontale schalmen van 600x135 mm,
  gekoppeld door middel van aluminium buizen. afgewerkt met
  een aluminium onderlijst en zwart rubber stootlijst.

KLEUR AFWERKING  

: Zijgeleiding in brute aluminium.
  Optioneel kleurcoating mogelijk op de zijgeleiding.

KWALITEIT  

: Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald
  door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van
  materialen, constructie en montage techniek.

BEDIENING  

: Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met op- en
  neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met
  diverse schakeltechnieken tevens ook draadloos mogelijk.

AANDRIJVING  

: Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype afhankelijk van
  maatvoering,  gewicht en toepassing. Aluminium aandrijfas met
  kogellagers en afrolbeveiliging.

AFMETINGEN  

: tot 12 meter.

VEILIGHEID  

: Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor
  doorgangen volgens Arbo AI-14.
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Kenmerken
•

Dubbelwandig isolerend

•

Geluidswerende afsluiting

•

Geschikt voor intensief gebruik

•

Snelle en eenvoudige montage

•

Afmetingen tot 12 meter breed

Type RL-ISO thermorol
Dit rolluik is uitermate geschikt voor industriële
gebouwen en dienen als afsluiting van een fabriekshal, of ter afsluiting
van een magazijn. Standaard worden deze
rolluiken voorzien van een 230 volt buismotor of
opsteekmotor 400 volt.
Daarnaast zijn optioneel diverse schakeltechnieken, bedieningen en veiligheidsvoorzieningen
mogelijk. De
dubbelwandige profielen zijn voorzien van polyurethane isolatie en kunnen worden voorzien van
kijkopeningen
130x60 mm.

Rolluiken ISO thermorol
Technische specificaties
(Type RL-ISO thermorol)

FUNCTIONALITEIT

: Industriële rolluiken voor uiteenlopende toepassingen zoals
  inbraakwerende en vandalismebestendige afscherming.
  Dankzij de isolerende vulling zeer geschikt als buitenafsluiting.

TOEPASBAARHEID  

: Warmte- en geluidsisolerend afsluiten van alle soorten wand en
  gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Dubbelwandig rolluik opgebouwd uit horizontale, koudgewalste
  stalen profielen met een werkbare hoogte van 91x18 mm en een
  dikte van 2x 0.4 mm voorzien van een polyurethane isolatie.
  Ook leverbaar met rechthoekige openingen van 130x60 mm
  voorzien van transparante vensters bestaand uit dubbel
  polycarbonaat. Zijafwerking met slijtvaste kunststof eindstukken.
  Onderzijde van het pantser is afgewerkt met een stootdorpel en
  zwart rubber stootlijst.

KLEUR AFWERKING  

: Rolluik en zijgeleiding uitgevoerd in Sendzimir verzinkt staal.
  Afschermkap en geleiders optioneel leverbaar in elke RAL kleur.

KWALITEIT  

: Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald
  door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van
  materialen, constructie en montage techniek.

BEDIENING  

: Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met
  op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden
  met diverse schakeltechnieken tevens ook draadloos mogelijk.

AANDRIJVING  

: Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype afhankelijk van
  type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen
  aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.

AFMETINGEN  

: Breedte tot 12 m, afhankelijk van type rolluik.
  Maximale hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering.

VEILIGHEID  

: Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor
  doorgangen volgens Arbo AI-14.

GEWICHT  

: 12 kg per m2.
  Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.
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Kenmerken
•

Weerstand tegen inbraak en vandalisme

•

Geschikt voor intensief gebruik

•

Snelle en eenvoudige montage

•

In vele vormen en materiaalvarianten

•

Inbraakwerend weerstandklasse 3 & 4

Type RL-44/55/62/46
Rolluiken bieden een goede afsluiting en een
solide beveiliging tegen vandalisme en inbraak.
Of het nu gaat om toepassing in een winkelpassage, etalages, entrees, of voor de industrie,
voor elke situatie hebben wij een oplossing.
Van geheel gesloten, tot semi transparante rolluiken. Standaard worden onze rolluiken voorzien
van een 230 volt buismotor, as, afrolbeveiliging,
geleider/koker-constructie, aluminium onderlijst en draaischakelaar. Optioneel kunnen deze
worden voorzien van diverse motoren,
schakelmogelijkheden, afschermkappen en
RAL kleurcoating.

Rolluiken
Technische specificaties
(Type RL-44/55/62/46)

FUNCTIONALITEIT

: Solide rolluiken voor uiteenlopende toepassingen zoals  
  inbraakwerende en vandalismebestendige afscherming.

TOEPASBAARHEID  

: Afsluiting van vele soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt
  voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Rolluik opgebouwd uit horizontale, koudgewalste stalen of
  aluminiumprofielen. Zijafwerking met sluitvaste kunststof
  eindstukken. Onderzijde afgewerkt met een aluminium onderlijst
  en zwart rubber stootlijst.

KLEUR AFWERKING  

: Rolluik in sendzimir verzinkt staal of blank aluminium. Zijgeleiding
  in sendzimir verzinkt staal. Optioneel kleurcoating mogelijk.

KWALITEIT  

: Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald
  door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van
  materialen, constructie en montage techniek.

BEDIENING  

: Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met
  op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden
  met diverse schakeltechnieken tevens ook draadloos mogelijk.

AANDRIJVING  

: Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype afhankelijk van
  type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen
  aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.

VEILIGHEID  

: Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor
  doorgangen volgens Arbo AI-14.

GEWICHT  

: Totale gewicht afhankelijk van type en afmeting.

AFMETINGEN  

: Type
  RL-44  
  RL-55  
  RL-62  
  RL-46  

Materiaal 		
staal en aluminium    
staal en aluminium    
staal en aluminium    
staal en aluminium    

Max. breedte
  6.000 mm
  5.000 mm
  8.000 mm
16.000 mm
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Kenmerken
•

Weerstand tegen inbraak en vandalisme

•

Met microperforatie of ruime kijkopeningen

•

Snelle en eenvoudige montage

•

In vele vormen en materiaalvarianten

•

Inbraakwerend weerstandklasse 3

Type Perfo RL-44/55/62/46
Perfo rolluiken bieden een goede afsluiting en
een solide beveiliging tegen vandalisme en
inbraak. Voorzien van microperforatie of
rechthoekige kijkopeningen combinerenze de
afschermende eigenschappen van een normaal
rolluik met voldoende zicht en ventilatie. Deze
rolluiken zijn uitermate geschikt voor toepassing
in een winkelpassage, etalages of als
balieafsluiting. Standaard worden onze rolluiken
voorzien van een 230 volt buismotor, as,
afrolbeveiliging, geleider/kokerconstructie,
aluminium onderlijst en draaischakelaar.
Optioneel kunnen deze worden voorzien van
diverse motoren, schakelmogelijkheden,
afschermkappen en diverse RAL kleur coatingen.

Perfo rolluiken
Technische specificaties
(Type RL-44/55/62/46)

FUNCTIONALITEIT

: Een stalen inbraakvertragend rolluik met 50% doorzicht. Door
  opengewerkte structuur ook geschikt bij ventilatiebehoefte.

TOEPASBAARHEID  

: Afsluiting van vele soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt
  voor vrijwel elke bouwaard en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN  

: Rolluik opgebouwd uit horizontale, koudgewalste stalen
  geperforeerde profielen. Zijafwerking met sluitvaste kunststof
  eindstukken. Onderzijde afgewerkt met een aluminium onderlijst
  en zwart rubber stootlijst.

KLEUR AFWERKING  

: Rolluik in sendzimir verzinkt staal. Zijgeleiding in sendzimir verzinkt
  staal. Optioneel RAL kleur coating mogelijk

KWALITEIT  

: Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald
  door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van
  materialen, constructie en montage techniek.

BEDIENING  

: Standaard geleverd met een eenvoudige schakelaar met
  op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden
  met diverse schakeltechnieken tevens ook draadloos mogelijk.

AANDRIJVING  

: Elektrische aandrijving 230/400 volt . Motortype afhankelijk van
  type rolluik, maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen
  aandrijfas met kogellagers en afrolbeveiliging.

VEILIGHEID  

: Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor
  doorgangen volgens Arbo AI-14.

GEWICHT  

: Totale gewicht afhankelijk van type en afmeting.

AFMETINGEN  

: Type
  RL-44  
  RL-55  
  RL-62  
  RL-46  

Materiaal 		
staal    
  
staal en aluminium    
staal    
  
staal    

Max. breedte
  6.000 mm
  5.000 mm
  8.000 mm
16.000 mm
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Storingen
Bij storing, (spoed)reparatie of onderhoud
staan wij 24 uur per dag 7 dagen per week
klaar.
Bel voor storingen: 0800 - 8038

Reparatie en onderhoud
Reparatie & onderhoud
Reparatie en onderhoud

De betrouwbaarheid en levensduur van uw schuif-, rol-, brand- of overheaddeuren wordt mede
beïnvloed door het onderhoud.

Heeft u een storing? Bel nu onze storingslijn:

0800 – 8038

Goed onderhoud van de deuren is onontbeerlijk om deze probleemloos te laten functioneren.
In de praktijk blijkt vaak dat op de deuren pas onderhoud wordt gedaan nadat er al schade,
problemen of storingen of zelfs persoonlijke ongelukken zijn ontstaan.
Het is niet voor niets dat de arbeidsinspectie hamert op het feit dat overheaddeuren minimaal één
keer per jaar onderhouden moeten worden of zoveel vaker als de gebruiksomstandigheden dat
noodzakelijk maken.
Damm Deuren heeft eigen onderhoudteams die door heel Nederland alle type deuren kunnen
onderhouden en repareren.
Bij aankoop van een nieuwe overheaddeur of brandwerende deur biedt Damm Deuren u de
mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten. Wij kunnen dan direct uw eerder
aangeschafte deuren ook door ons laten onderhouden.
Damm Deuren onderhoudt alle deurtypes en merken. Naast overheaddeuren geleverd door collega
aanbieders kunnen wij ook alle type brandwerende deuren onderhouden en waar nodig repareren.
Informeer naar de mogelijkheden bij onze onderhoudsafdeling.

24/7

Blijvende
kwaliteit

Made in Emmeloord.
De polder is de bakermat van Damm, in 25 jaar
gegroeid tot één van de toonaangevende
fabrikanten van deuren en geveltechniek.
De productie vindt plaats in onze moderne fabriek
in Emmeloord. Bij grote projecten wordt bovendien
veel op locatie geproduceerd.
Uiteraard voldoet Damm aan de hoogste Europese
normen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

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

DEUREN & GEVELTECHNIEK

Postbus 181
8300 AD Emmeloord
t.

0527 201 777

f.

0527 201 747

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.

