Hefdeur SPACELITE® HT

Bijzondere technologie
Lichtdoorlatend glasfiber
Ruimtebesparende techniek
Veilig en betrouwbaar
Lange levensduur
Geringe onderhoudskosten
Klantspecifieke oplossingen
Montage en service van een leverancier

Ongebruikelijk modern materiaal

Als paneelvulling voor onze hefdeuren maken wij gebruik
van glasfiber, een materiaal dat dankzij zijn uitmuntende
eigenschappen ook wordt toegepast in de scheepsbouw
en lucht- en ruimtevaartindustrie.
Behalve kenmerken zoals stabiliteit, duurzaamheid en
materiaalsterkte imponeert glasfiber in het bijzonder door
de hoge lichtdoorlatendheid van zelfs 78%. Daardoor
ontstaan helder gelijkmatig verlichte werplekken in de
gehele werkruimte, die verlichtingskosten overdag sterk
terugdringen en een aangename werksfeer verschaffen.

Bij het openen worden de deurpanelen op compacte wijze boven de
dagopening geparkeerd. Er is daardoor volop ruimte voor verlichtingsarmaturen, heftrucks, kraanbanen, autobruggen, sprinklers, afzuigapparatuur en andere aan het plafond aangebrachte hulpmiddelen.
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Bij beperkte ruimtes zijn verschillende inbouwsituaties mogelijk.

Het materiaal glasfiber is in drie kleuren toe te passen:
briljantwit, smaragdgroen en saffierblauw.

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.
Het robuuste glasfiber deurmateriaal is uiterst sterk en
neemt slag- en stootenergie elastisch op. Door de kenmerken van hoge weers- en corrosiebestendigheid van het
glasfiber zijn onze hefdeuren ook geschikt voor toepassing
in agressieve omgevingen.

Unieke vormgeving

Een interessante deur- en geveloptiek wordt bereikt door
het gebruik van een geïntegreerde afbeelding.

Door het in kleur brengen van de aluminiumprofielen,
de verschillende glasfiber kleuren en deuren in een vol
verglaasde uitvoering zijn talrijke ontwerpmogelijkheden
toe te passen.
De integratie van logo’s en afbeeldingen in het glasfiber verhoogt de verscheidenheid in vormgeving van de
hefdeur. Bijzonder is de combinatie met ons glasfiber
gevelsysteem VARIOPLANplus, waardoor functioneel en
optisch een fantastisch homogeen aanzicht ontstaat.

De deurpanelen worden opgestapeld, afgeschermd en in de geleiderails geïntegreerd, waardoor
ruimte wordt bespaard en de gebruiksveiligheid wordt bevorderd. Bij mechanische beschadiging
stopt de thermische zekering direct de aandrijving en voorkomt zodoende mogelijke gevolgschade.

1 rubberafdichting van de dagmaat
2 borstelprofiel
3 stroombaan
4 geleiderollen
5 stroomafnemer
6 draagrol
7 zelftestende
valbeveiliging
(TÜV goedgekeurd)
8 verwijderbare afdeklijst, voor
probleemloos onderhoud
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In de drievoudig gesloten geleiderail zijn alle functionele elementen geïntegreerd en afgeschermd.
Bovendien beschikt iedere hefdeur in de basisuitvoering over een valbeveiliging en een onderloopbeveiliging.

Functioneel systeem

Elke deur wordt op de millimeter nauwkeurig vervaardigd,
tot een breedte van 15 meter en een hoogte van 25 meter.

Door de zelfdragende deurconstructie, de minimale
inbouwruimte en de gemakkelijke aanpassingsmogelijkheden, leent de deur zich uitstekend voor renovaties. De
speciale constructie verleent de deur een hoge stabiliteit
bij een gering eigen gewicht.
Bewust is afgezien van het gebruik van storingsgevoelige
onderdelen als scharnieren, kabels en veren, waardoor
het onderhoud tot een minimum wordt beperkt en vervolgkosten worden vermeden.
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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.

