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2 Deure

Op maat gemaakte oplossingen 

 Elke deur is op maat ontworpen en gefabriceerd
   Mogelijkheid tot aanpassingen in niet standaard situaties –  volgende 
daklijn, lengte van rails, etc. 
 Eenvoudige installatie: voorgemonteerde schacht,  veiligheidsrand, etc. 

Kwaliteit 
Wij werken samen met bekende leveranciers van deur componenten  
Geautomatiseerde productie 
 Management systeem en output kwaliteit controlesysteem

Veiligheid 
 Deur gecertificeerd volgens EU-standaard EN 13241-1 
 Onze leverancier is lid van de  E. D. S. F. (The European Door & Shutter 
Federation)

 Flexibiliteit in reserveonderdelen
 Elke deur wordt door ons online geconfigureerd.
  Vervangende onderdelen kunnen binnen 24 uur geleverd worden.

Waarom samenwerken met Deure?

Deure
Industrie deuren
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• 40mm ISO-paneel gevuld met polyurethaan
schuim   /   aluminium secties met volledig zicht

• Veren voor 20000 cycli (tot wel  150000 cycli voor meerprijs)
• 1“ schacht (van 7 000 mm breedte 1¼“)
• 2mm gegalvanizeerde rails
• 2“ gegalvanizeerde rail (vanaf 7 500 mm 3“ gegalvaniseerde rail)
• Gelagerde nylon rollers
• Verstelbare aluminium trapassen
• C-profiel, geperforeerde hoeken

Basis deur specificatie

• Veerbreuk beveiligingsapparaat
• Kabelbreuk beveiligingsapparaat
• Veilig tegen inbraak
• Kabelbreukschakelaar
• Deurcontact
• Optische    beveiliging/ lichtgordijn beveiliging
• Fotocellen

* Genoemde veiligheidsvoorzieningen worden geleverd volgens deur specificatie

Veiligheids voorzieningen*
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lamellen stucco

Deure 
Design

lamellen stucco

Structuur oppervlak
lamellen stucco
Kleur buitenkant volgens huidig 
aanbod panelen
Kleur binnenkant volgens huidig 
aanbod panelen

Traditionele paneel vorm 
Polyurethaan schuim kern 
Dubbelzijdig thermisch verzonken 
 U = 0,50 W/m2K  
R = 25 dB 

Structuur oppervlak
lamellen stucco/ lamellen vlak 
Kleurbuitenkant volgens huidig 
aanbod panelen        
Kleur buitenkant volgens huidig 
aanbod panelen

Vinger veilige bescherming(FSP) 
Polyurethaan kern              
Dubbelzijdig thermisch verzonken 
U = 0,52 W/m2K  
R = 25 dB 

Vlak glad V-profiel

 lamellen woodgrain

Vlak Glad

Structuur oppervlak
Vlak glad /  V-profiel glad       
Kleur buitenkant volgens huidig 
aanbod panelen
Kleur binnenkant volgens huidig 
aanbod panelen

Vinger veilige bescherming (FSP) 
Polyurethaan schuim kern   
Dubbelzijdig thermisch verzonken 
U = 0,52 W/m2K 
R = 25 dB 

BESCHERMINGS ONTWERP

STANDAARD ONTWERP

BESCHERMINGS ONTWERP

40 mm / 80 mm

DESIGN PROTECT

DESIGN STANDARD
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Aluminium secties (FVE)

• Standaard design met geanodizeerd aluminium frame E6 / EV1

• Variabel design voor STANDAARD en BESCHERMINGS panelen
met of zonder gebroken thermische brug*

• Keuze uit verschillende vullingen afhankelijk van het design, 
thermische isolatie eigenschappen en ventilatie

• Dubbelglas(SAN-UV), enkelglas

• Alternatieve types beglazing: satijn, opaal, melk glas, 
etc.

• Beglazing met slijtvastheid

• Geverfde aluminum frames in RAL, NCS, DB

Technische eigenschappen

Optionele accessoires
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Deure 
Loopdeur

• Installatie van loopdeuren tot 30 m2 deurblad (deur breedte
maximum 6 000 mm)

• Plaatsing loopdeuren: midden/ midden links / midden rechts

• Standaard drempel 200 mm, extra-lage drempel 20 mm

• Basis constructie: handvat+handvat, schild, cilinder slot, deursluiter

• Geanodizeerde aluminium profielen E6/EV1

• Geverfde loopdeur aluminium profielen in RAL, NCS, 
DB

• Paniek slot in variërende constructies

• Elektrisch slot

Specificaties

Optionele accessoires
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Mandeur

• 60mm geanodiseerd aluminium profiel met gebroken thermische brug,
vulling: paneel designs volgens huidig aanbod, secties met volledige visie

• Elke deur wordt op maat gemaakt
(vanaf 2 400 mm met vast bovenpaneel)

• Installatie in de opening / voor de opening / achter de opening

• Praktische borstelafdichting / Drempel oplossing

• Basis design: handvat+handvat, schild, cilinder slot

• Meerpunts slot 

• Paniek slot in verschillende constructies

• Elektrisch slot

• Deursluiter

• Spuiten van het frame / vulling in RAL, 
NCS, DB

Technische eigenschappen

Optionele accessoires
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I. Handmatige bediening
• Trekkoord of kettingtakel 1:4
• Veerbreuk beveiliging

II. Electrische bediening
• Electronische eindschakelaar
• IP65 bescherming
• Voltage 400 V / 230 V
• Noodbediening met ketting (SK), door ontkoppeling (ER)
• Openingsnelheid 20–50 cm/s.

III. Bediening
• DODEMAN – Control unit TS970

• PULS – Control unit TS970
• Optische kenmerken + 2 kabelbreukschakelaars
• Spiraalkabel / WSD module + aansluitdozen

• PULS + afstandsbediening – Control unit TS971 geïntegreerde controle
ontvanger

• Optische kenmerken + 2 kabelbreukschakelaars
• Spiraal kabel/ WSD module + aansluitdozen
• 2-kanaal / 4-kanaal afstandsbediening, 433 MHz

Deure 
Automatisering

TS 970/971

TS 981

Direct CEE 3N~400V CEE 1N~230V 3N~400V / 1N~230V
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lift type subcategorie lintel (mm) side room/
side room 
met operator

maximum 
m2

maximum 
dimensies

LL = lage lift LL-CE 230 150/385 23 m2 6000×5000

LL-DT 200 160/385 23 m2 6000×5000

SL = standaard lift SL350 350 120/250 45 m2 8000×6500

SL420 420 120/250 25 m2 7000×3600

HL = hoge lift HL 450–4100 120/250 40 m2 8000×6500

HL-T1 600–1200 250/450 16 m2 4000×4000

HL-T2 1200–4100 250/420 27 m2 5000×5500

VL = verticale lift VL H + 400 120/250 40 m2 8000×6500

VL-T H + 420 270/420 25 m2 5000×5500

Lift types

LL-CE 
LL-DT

FLL-CE FSLSL350 
SL420

HL FHL VL-THL-T VL
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Deure
RVS componenten

• Geschikt voor gebruik in de voedselindustrie en vochtige omgevingen

• Corrosie weerstand klas C3

Verticale hoek 
C-Profiel
Beslag
Schroeven
Rolhouders
Scharnieren
Rollen
Horizontale profielen
Veer bumpers
Eindkappen
Verticale profielen
Geperforeerde hoeken
Kabels

Beschikbare RVS componententen
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• Individueel design - maatwerk

• Optimale ventilatie (56 % / 67 %)

• Robuuste constructie

• Variatie in controle – hoofdschakelaar / afstandsbediening /
verkeerslicht / magnetron radar / inductielus

• Controle unit voor verkeerslicht met tweerichtingsverkeer
• Verkeerslicht
• Externe fotocellen
• loopdeur installatie
• Veren tot 150 000 cycli
• Paniekslot systeem
• Deurknop/ handvat
• Electrisch slot BEFO

Optionele accessoires

Ondergrondse garages

16/8 22/12

Uitgebreide mesh opties
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Barnflair oost 77 
9561 PD TER APEL
Tel : 0599-856807
www.rolloek.nl 
info@rolloek.nl

KvK : 75722100

Nooit meer defecte industriedeuren of docksystemen
Doormiddel van preventieve onderhoudsbeurten (alle merken!)

- De levensduur wordt verlengd
- Voorkomt storing en uitval van de industriedeuren
- Voor alle typen en merken industriedeuren en docksystemen
- Erkende vakmannen met ervaring
- 24/7 service dienst

Deure
Onderhoud, Reparatie en Keuring

Verplichte jaarlijkse keuring van industriedeuren en docksystemen

Wettelijk is het verplicht om jaarlijks uw deuren en docksystemen te laten keuren. Wij doen dit op basis 
van concurrerende prijzen en bieden 24/7 service aan mocht er onverhoopt een storing zijn.

Service-onderdelen van industriedeuren en docksystemen
95 % van alle onderdelen hebben wij op voorraad liggen. Mocht een onderdeel niet voorradig zijn, dan 
zijn wij in de meeste gevallen in staat om binnen 4 uur, het onderdeel via een sneldienst in huis te hebben.
Uw deur of docksysteem is bij ons in veilige handen, wel zo fijn toch?




