Kenmerken en voordelen toepassing Butzbach hangaardeuren

























Exclusieve uitstraling: hangaar schuifdeuren standaard vervaardigd met translucente
glasfiberpanelen waarmee een lichtdoorlatendheid tot 78% wordt gerealiseerd voor een
prettig verlichte comfortabele werkomgeving
Uitvoeringen met sandwichpanelen of andere gevelbeplating op aanvraag
Eenvoudig in het gebruik en flexibel in de opening: van 1 meter tot een volledige opening
Brede obstakelvrije doorgangen zonder de noodzakelijke verplaatsbare kolommen
Geen gaten of uitsparingen in de vloer
Snelle werking met optimale aandacht voor veiligheid
Aandrijvingen en besturingssystemen gemonteerd op vloerniveau, daardoor gemakkelijk
toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden
Bij stroomuitval voor openen of sluiten gemakkelijk handbedienbaar of wegsleepbaar
De mogelijkheid voor het aanbrengen van drempelloze hefdeuren of loopdeuren zorgt voor
een goede toegankelijkheid of nooduitgang
Volledig van glas voorziene zichtstroken op maat zijn naar keuze inpasbaar
De in standaard uitvoering reeds uitstekende isolerende eigenschappen reduceren de
kosten voor zowel verwarming als airconditioning
Aantrekkelijke oppervlakte afwerking die ongevoelig voor beschadigingen is en vrijwel geen
onderhoud vergt
Oppervlakte van het deurblad radar-reflectie vrij
Goede inbraakbestendigheid
Het toegepaste drainagesysteem met afvoer houdt het water buiten
Door toepassing van een robuust en gemakkelijk toegankelijk aandrijfsysteem volstaat
slechts een minimum aan onderhoud met lage onderhoudskosten
Vrijwel geen inbouwhoogte nodig, waardoor binnen een gebouw maximaal gebruik van de
beschikbare ruimte kan worden gemaakt
Productie geschiedt volgens de Europese en Duitse veiligheidsnormen
Bescheiden eigen gewicht, waardoor kan worden volstaan met relatief geringe
motorvermogens
In geval van schade voorziet het ontwerp in de mogelijkheid beschadigde delen, zoals
panelen, aandrijvingen, besturingen, etc. in een handomdraai uit te wisselen, waardoor de
installatie snel weer in bedrijf is
Het gewicht van de deurvleugels rust op de onder-geleiderail met fundering en belast dus
niet de staalconstructie of het dak
Bij het bedienen van de installatie staat de veiligheid van de bedieningsman voorop
Functioneert altijd betrouwbaar en veilig, zelf onder hoge windbelasting
Kortom een betrouwbaar schuifdeursysteem – ook bij kou met sneeuw en ijs.
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