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Bedrijfsschuifdeur
• Eenvoudige montage
• EPS, PU-schuim of steenwol isolatie
• Leverbaar met raam
• Ook mogelijk als dubbelvleugelige deur
• Afdichting met borstels of EDPM-rubber
• Automatisering optioneel
• Leverbaar met 50 of 80 mm deurblad

Unisol Bedrijfsschuifdeur
BSD-50 / 80
Deze deur wordt uitgevoerd met 50 of 80 mm gemoffelde panelen. De bedrijfsschuifdeur is in diverse
RAL-kleuren leverbaar.
De deur is opgebouwd uit geanodiseerd aluminium
profielen en is voorzien van gemoffelde deurkommen. Rondom wordt de deur afgesloten met borstels
of hoogwaardig EDPM-rubber. De geruisloze rails is
eveneens van geanodiseerd aluminium en de ondergeleiding bestaat uit robuuste nylon vloergeleiders.
Deze duurzame deur is onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk. Ingebouwde kunststof of aluminium ramen
zijn mogelijk en eveneens kunnen wij de deur voor u
automatiseren.
Met de BSD-50 of BSD-80 haalt u een hoogwaardig
kwaliteitsproduct in huis.

Technische specificaties:
Bedrijfsschuifdeur
BSD-50 / 80 opties*
• Isolatie in EPS, PUR-schuim of steenwol
• Dubbelvleugelige deur
• Plastisol of foodsafe-coating
• Aluminium raam in diverse afmetingen
• PVC klikraam in diverse maten
- Isolatieglas 4-10-5
- Gelaagd glas enkel 3-3-2
- Anti-splinterfolie
- Slagvast Polycarbonaat 4mm
• Borstel of rubber afsluiting
• Deurautomaat
* Alle prijzen op aanvraag

Standaard isolatie:
- 50 mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde
kwaliteit. R-waarde 1,39 m²K/W
- 80 mm polystyreen, brandvertragend gemodificeerde
kwaliteit. R-waarde 2,22 m²K/W
Standaard staal:
0,55 mm staal, sendzimir verzinkt DX51D + Z275 mb
Polyester siliconen laklaag 25 µm, zonder profilering
Aluminium kader en rails:
Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver
Opties isolatie:
- 50 mm Polyurethaan PUR 35C5, R-waarde 1,92 m²K/W
- 80 mm Polyurethaan PUR 35C5, R-waarde 3,12 m²K/W
- 50 mm Steenwol Q3 persing, R-waarde 1,19 m²K/W
- 80 mm Steenwol Q3 persing, R-waarde 1,90 m²K/W
Opties staal:
- 200 µm plastisolcoating, in diverse kleurmogelijk
heden, zonder profilering
- RVS 0,45 mm, zichtzijde geslepen, korrel 340
- Foodsafe, RAL 9010 polyester siliconen laklaag
55 µm, zonder profilering
- Stucco, staalplaat 0,50 mm, Polyester siliconen
laklaag 25 µm

Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend worden.
Alle maten zoals vermeld zijn onder voorbehoud.

