Schuifdeur HANGAR DOOR

Bijzondere technologie
Lichtdoorlatend glasfiber
Indrukwekkende deurconstructies
Veilig en betrouwbaar
Lange levensduur
Meer dan 500 internationale referenties
Klantspecifieke oplossingen
Montage en service van één leverancier

Ongebruikelijk modern materiaal

Het materiaal van de panelen voor onze hangaardeuren
is glasfiber, dat in een door onszelf ontwikkeld procede
wordt vervaardigd. Naast de belangrijke eigenschappen
stabiliteit, duurzaamheid en materiaalsterkte imponeert
glasfiber in het bijzonder door de hoge lichtdoorlatendheid.
Daardoor ontstaan helder gelijkmatig verlichte werkplekken in de gehele ruimte, waardoor overdag de verlichtingskosten sterk worden teruggedrongen en een aangename werksfeer verschaffen. Schadelijke UV-straling
wordt volledig geabsorbeerd.

De drie verschillende glasfiberkleuren briljantwit,
saffierblauw en smaragdgroen bieden vele interessante varianten in vormgeving. De integratie
van beeldmotieven, tekst of logo in het glasfiber
verhoogt de verscheidenheid in vormgeving.

De uit kamers opgebouwde glasfiber elementen zorgen
voor een zeer goede warmte-isolatie. De afdichting rondom de deur voorkomt onnodig energieverlies en tocht in
het gebouw.
Vanwege het geringe eigen gewicht van glasfiber zijn onze
hangaardeuren ideaal voor renovaties waar de constructie van het gebouw niet op grote belastingen is berekend.
Daarnaast is glasfiber volledig vrij van radarreflecties.

Verscheidenheid in vormgeving

Naast de drie glasfiberkleuren briljantwit, saffierblauw
en smaragdgroen zijn tevens andere paneelvullingen te
realiseren, zoals sandwichpanelen of trapeziumvormige
platen.
De integratie van logo’s en afbeeldingen in het glasfiber
en de gekleurde glasfiber panelen in combinatie met de
in kleur gecoate profielen bieden talloze ontwerpmogelijkheden. Door het toepassen van raambanden in willekeurige volgorde wordt de diversiteit aan vormgeving
nog verhoogd.

Internationale referenties

Als een van de grootste schuifdeur producenten in Europa
kunnen we terugvallen op een schat aan ervaring en honderden verschillende referentieprojecten.
Tot onze wereldwijde klantenkring behoren toonaangevende luchtvaartmaatschappijen, vliegvelden, militaire
complexen evenals internationale ondernemingen.

Unieke en buitengewone deuroplossingen

Elke hangaardeur wordt volgens uw wensen op de millimeter nauwkeurig vervaardigd. Daarom wordt u al vanaf de
offertefase bij het proces betrokken.
Hangaardeuren van Butzbach zijn in bijna alle uitvoeringsvormen te leveren en zijn op grond van hun hoge variabiliteit niet alleen geschikt voor nieuw te bouwen hallen.
Maar ook uitstekend voor renovaties, waar doorgaans
maar weinig inbouwruimte voor handen is.

A. Schuifdeur met vrij verplaatsbare vleugels

B. Telescoop schuifdeur

Afhankelijk van uw wensen vervaardigt Butzbach schuifdeuren met vrij verplaatsbare vleugels, telescopische
schuifdeuren of rondlopende schuifdeuren. Doordat Butzbach hangaardeuren zich onderscheiden door een zeer
lichtlopend systeem, kunnen ze niet alleen elektrisch
maar ook gemakkelijk handmatig bediend worden.
Bijkomende technische faciliteiten, zoals de installatie van
verticale zonnegordijnen of de integratie van drempelvrije
loopdeuren en poorten, zijn probleemloos te realiseren.

C. Rondlopende schuifdeur
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Service begint bij KONE met advisering. De intensieve
en constructieve dialogen met onze klanten staan hierbij
centraal.
Vanaf de start tot aan het einde van het project staat voor
u een aanspreekpartner ter beschikking die goed over
uw bouwplannen geïnformeerd is en daardoor snel en
betrouwbaar kan reageren.
Onze service is als één van de grootste partijen sterk in
de Benelux vertegenwoordigd. Dit garandeert een snelle
en kostenbesparende service zonder lange wachttijden.
Bovendien zijn wij voor onze klanten 24 uur per dag
bereikbaar.
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Meer dan 30 jaar ervaring in ontwikkeling, constructie,
vervaardiging, montage en service staan garant voor
eersteklas kwaliteit en lange levensduur van onze klantspecifieke oplossingen.
Levering van totaaloplossingen door één leverancier - volgens dit motto worden alle werkzaamheden door KONE
medewerkers uitgevoerd.
Zo garanderen wij dat onze klanten zowel met ons als met
onze producten volledig tevreden zijn. Wij nemen onze
verantwoordelijkheid in veiligheid. Hierbij gebruiken wij
de meest recente (Europese) normeringen als richtlijn om
de veiligheids- en prestatiekenmerken te kunnen waarborgen. Daarnaast adviseren wij over een breed scala van
veiligheidsvoorzieningen.

