
Schuifdeur in dubbele rail

Deur machineafscherming

De dubbele schuifdeur in dubbele rail biedt een deur 
die geopend kan worden in beide richtingen. De deur 
kan opgebouwd worden uit gaas-, polycarbonaat of 
volle plaatpanelen, afhankelijk van de keuze van 
afscherming. Kies uit panelen in 2 standaardhoogtes 
1.250 mm of 2.050 mm en uit 6 standaardbreedtes. De 
deuren kunnen deels voorgemonteerd geleverd 
worden (met guide rails). De panelen en staanders, 
samen met de bovenrail en deurkits worden in losse 
onderdelen geleverd voor montage on site.

Afhankelijk van de risicoanalyse kiest u een slot voor de 
deur: magneetslot, cilinderslot of de Troax Safe Lock 
waarop verschillende schakelaars passen.
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DATA

Deurafmetingen, systeemhoogte 1.400 mm

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
1250 (enkel gaas) 700
1250 (enkel gaas) 800
1250 (enkel gaas) 1000
1250 (enkel gaas) 1200
1250 (enkel gaas) 1500

Deurafmetingen, systeemhoogte 2200 mm

Paneelhoogte (mm) Paneelbreedte (mm)
2050 500
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500
 
Standaardkleuren voor staanders zijn grijs RAL7037, zwart 
RAL9005 of geel RAL1018. Standaardkleuren voor 
gaaspanelen zijn RAL 7037 en RAL 9005.
Standaardkleur voor PC-panelen is zwart RAL9005.
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SLOTOPTIES

 Magneetsluiting (Kit 6410)                               Cilinderslot (Kit 5720)                                         Safe Lock (Kit 5020)                                       Safe Lock met noodstop ES (kit 5030) Magneetsluiting (Kit 6410)                               Cilinderslot (Kit 5720)                                         Safe Lock (Kit 5020)                                       Safe Lock met noodstop ES (kit 5030)
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