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Koeldraaideur
• Halfopdekdeur
• Eenvoudige montage
• EPS of PU-schuim isolatie
• Geanodiseerd aluminium kozijn
met thermische onderbreking
• Geschikt voor alle wanddiktes
• Afdichting met EPDM rubber
• Uitermate geschikt voor HACCP ruimtes

Unisol Koeldraaideur KDD-80
Deze deur wordt uitgevoerd met gemoffelde
panelen van 80 mm dik. Diverse RAL-kleuren en
zelfs RVS of geëloxeerd aluminium zijn mogelijk.
De deur is opgebouwd uit geanodiseerd aluminium profielen met een thermische onderbreking
en is voorzien van een centraalsluiting, standaard
met cilinder. Rondom wordt de deur afgesloten
met een hoogwaardig EPDM-rubber.
Deze duurzame draaideur is onderhoudsvrij,
gebruiksvriendelijk en voldoet aan alle hoge eisen
van de voedselverwerkende industrie (HACCP).
Deze deur kunnen wij ook in een vriesuitvoering
leveren, met rondom kozijn en randverwarming.
Met de KDD-80 haalt u een hoogwaardig
kwaliteitsproduct in huis.

Technische specificaties:
Standaard isolatie:
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 kozijn:
Geanodiseerd aluminium, 10 µm Mat Silver
Opties isolatie:
- 80 mm Polyurethaan PUR 35C5
R-waarde 3,12 m²K/W
Opties staal:
- 200 µm plastisolcoating, in diverse kleurmoge
lijkheden, 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.

Koeldraaideur KDD-80 opties*
• Vriesdeur uitvoering met randverwarming
en instortdorpel
• Isolatie in EPS of PUR-schuim
• Rondom kozijn met randverwarming
• Aluminium raam 400 x 600 mm met isolatieglas 4-10-5
• Diverse soorten panieksluitingen
* Alle prijzen op aanvraag
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