Stalen roldeur
Rolluik met dubbelwandig geïsoleerde lamel
Info
Vanwege de ruimtebesparende oproltechniek (door de optimale vorm van het ISO LIGHT profiel rolt deze
zeer strak op de buis) en het sterke dubbelwandige en isolerende roldeurpantser, is de MET ISO LIGHT zeer
geschikt voor hoge en vooral brede openingen die intensief worden gebruikt. De dubbelwandige stalen
lamellen zijn voorzien van CFK vrije PUR-schuim en een beschermende toplaag om jarenlang gebruiksgemak
te combineren aan minimale gebruikerssporen. De lamellen kunnen desgewenst worden voorzien van
beglazing of ventilatieroosters en zijn leverbaar in diverse RAL kleuren. Dankzij flexibele uitvoeringsvarianten
kan in moeilijke ruimtelijke situaties worden voldaan aan individuele eisen. Bovendien wordt het oppervlak
ontzien en beperkt het de geluidsproductie tot een minimum. In combinatie met het geavanceerde
profieldesign ontstaat zo een roldeursysteem dat tijdens het gebruik van alledag betrouwbaar functioneert
en dat er dankzij de stabiele en fraaie microprofilering ook na vele jaren intensief gebruik nog goed uitziet.
Soort Lamel
Materiaal
Materiaaldikte
Isolatie
Standaard
Standaard kleuren

Dubbelwandig geïsoleerd
Sendzimir verzinkt staal
2 x 0.40 mm
PUR-schuim
Blank staal incl. beschermlaag
optioneel RAL 9002 / 9006
optioneel RAL 9016 / 9007

Speciale kleuren
Profielhoogte
Werkende hoogte
Pantsergewicht
Windebelasting tot deurbreedte:
klasse 2
Klasse 3
Maximale afmetingen windklasse 3

RAL kleur naar keuze
112 mm
95.7 mm
9.8 kg/m2

Geluidsreducering
Zijgeleiding tot 6000 mm
Zijgeleiding vanaf 6000 mm
Geleiding lamellen
Eindlamel
Oppervlaktebehandeling
constructie
Vensers
Onderprofiel
Ventilatieroosters
Stormhaken

7800 mm
6500 mm
6500 x 5500 mm (staal)
5000 x 3500 mm (aluminium)
min 22 dB
Staal verzinkt 52x80
met kunststofprofiel
Staal verzinkt 54x115
met kunststofprofiel
Nylon eindnokken
blank Aluminium onderlijst met
rubber
Alles Sendzimir verzinkt staal
Optioneel 150x55 mm
Geanodiseerd aluminium met
rubber
Optioneel 11% m2
optioneel vanaf 7000 mm
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