Nieuw!

Loopdeur met lage drempel

Novoferm heeft de loopdeur met de sterkste lage drempel
in de markt!

De nieuwe loopdeur met lage drempel van Novoferm heeft de sterks

Door de lage drempel is een aparte loopdeur naast de sectionaaldeur voor steek- en palletwagentjes ov

Ook steek- en palletwagentjes kunnen probleemloos door de loopdeur met lage drempel.

Tot voor kort werden ingebouwde
loopdeuren alleen gebruikt door
personen; steek- en palletwagentjes
konden onmogelijk de hoge drempel
passeren.
Met de nieuwe laagdrempelige loopdeur
van Novoferm is dit nu wèl mogelijk en
kan de sectionaaldeur gesloten blijven,
waarmee onnodig energieverlies wordt
voorkomen. De noodzaak voor een aparte
loopdeur naast de sectionaaldeur t.b.v.
steek- en palletwagens komt hiermee te
vervallen.
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Sterk en breed
• De drempel van onze loopdeur is 28 mm
hoog. Hiermee hebben we weliswaar niet de
laagste drempel, maar wel een drempel die
bestand is tegen de harde wielen van palletwagens. De drempel is sterk en kan met
gemak het volle gewicht van een persoon dragen als de deur niet 100% gesloten zou zijn!
• De loopdeur heeft een ruime doorgangsbreedte, zodat ook steek- en palletwagentjes
kunnen passeren zonder dat de goederen
achter de posten blijven steken.
• De loopdeur wordt standaard uitgevoerd met
een mechanische deurdranger, zodat de loopdeur na gebruik automatisch in de gesloten
stand terug komt.

ste drempel die te krijgen is

verbodig.

Nieuw!
Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

zelfsluitend met deurdranger
slechts 28 mm hoog
niet de laagste, wel de sterkste!
aluminium drempel
goede afdichting op de vloer
voorzien van ‘Leading Safety Beam’
ruime doorgangsbreedte
vermijdt gevaar voor ongevallen.

De ‘Leading Safety Beam’, een meelopende veiligheidsfotocel

Design tot in detail
• De drempel van de loopdeur heeft exact
dezelfde hoogte als het afdichtingrubber bij
een deur zònder loopdeur. Twee deuren naast
elkaar, waarvan er één met loopdeur, zullen
dan ook met elkaar stroken wat betreft de
panelen. De aluminium profielen van de loopdeur kunnen bij sectionaaldeuren in kleur in
diezelfde RAL-kleur worden meegespoten.
• De onderdorpel van de sectionaaldeur met
loopdeur loopt over de volledige breedte van
de sectionaaldeur en is standaard voorzien
van een ‘Leading Safety Beam’, een meelopende veiligheidsfotocel. Deze veiligheidsfotocel is actief op ca. 10 cm onder de drempel.
• Bij sluiten van de deur verdwijnt deze volledig in de drempel en is daarmee beschermd
tegen aanrijding.

Mandragende drempel!

De ‘Leading safety Beam’
blijft actief tot op vloerniveau

Op vloerniveau wordt de
‘Leading safety Beam’
uitgeschakeld

Bij sluiten van de deur
verdwijnt de ‘Leading safety
Beam’ in de onderdorpel
en vormt daarmee geen
obstakel voor de deur
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technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
Novoferm, altijd bij u in de buurt en dat in heel Europa
De Novoferm Groep is een van de toonaangevende firma’s op het gebied van industriële deuren, loopdeuren, kozijnen en
aandrijvingen. Wij bieden een uitgebreid programma producten voor particulieren en bedrijven. Al onze producten worden
ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en laatste stand van de techniek. Daarnaast garanderen
wij optimale functionaliteit en een inovatief design. Binnen Europa wordt er op diverse lokaties geproduceerd en zorgt een
uitgebreid dealernetwerk er voor dat u altijd lokaal geholpen kunt worden.
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