
Dubbele telescopische schuifdeur

Deur machineafscherming

De dubbele telescopische schuifdeur kan opgebouwd 
worden uit gaas of polycarbonaat, afhankelijk van uw 
machineafscherming. Twee telescopische rails die zich 
bovenaan en onderaan elk deurblad bevinden, 
bevorderen de stabiliteit en creëren een opening met 
een vrije openingshoogte. U kan kiezen tussen een 
paneelhoogte van 1.250 of 2.050 mm en breedtes tot 
1.500 mm. De deuren kunnen deels voorgemonteerd 
geleverd worden of in losse onderdelen (panelen, 
staanders en deurkit).

Met de dubbele telescopische deur kan u 
deuropeningen verkrijgen van 1.600 - 3.000 mm.

Afhankelijk van de risicoanalyse kiest u een gepast slot 
voor de deur.
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DATA

Deurafmetingen, systeemhoogte 1.400 mm

Paneelhoogte 
(mm)

Paneelbreedte 
(mm)

Openingsbreedte 
(mm)

1250 800 x 2 1553
1250 1000 x 2 1953
1250 1200 x 2 2353
1250 1500 x 2 2953

Deurafmetingen, systeemhoogte 2.200 mm

PanePanel 
width 
(mm)elhoogte 
(mm)

Paneelbreedte 
(mm)

Openingsbreedte 
(mm)

2050 800 x 2 1553
2050 1000 x 2 1953
2050 1200 x 2 2353
2050 1500 x 2 2953
 
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

    Cilinderslot (Kit 5780)                                     Safe Lock (Kit 5030)                                       Safe Lock ES (Kit 5040)    Cilinderslot (Kit 5780)                                     Safe Lock (Kit 5030)                                       Safe Lock ES (Kit 5040)
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