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Schuifdeur

AW basis

Specificaties 

1. Looprails afdekkap: beschermt de rails tegen regen en vuil

2. Kogel-gelagerde wielen garanderen een lang en geluidsarm gebruik.

3. Gebruik van trapezium T-10 staalplaat geeft een goede stevigheid

4. Een isolerende laag gaat verlies van warmte tegen

5. Rooster in de onderzijde van het deurblad zorgt voor frisse lucht

6. Geschroefde verbindingen van de geleiders maken afstellen eenvoudig

De AW schuifdeur voor industriële toepassingen is zeer geschikt om grote openingen af te sluiten. 

U kunt kiezen voor een enkel deurblad of twee aparte vleugels. Plaatsing kan zowel aan de 

binnen- als buitenzijde van de gevel en er zijn vele opties voor het design. Een degelijk ontwerp dat 

uitblinkt in veelzijdigheid en functionaliteit.



Geleverd 

door

Design en uitvoering

De industriële schuifdeur kan als enkele of dubbele vleugel worden geleverd en met verticale 

of horizontale profilering worden uitgevoerd. Verder behoren het toevoegen van een 

loopdeur, vensters en ventilatieroosters tot de mogelijkheden.

De industriële schuifdeur is in 6 standaardkleuren verkrijgbaar. Daarnaast is er een uitgebreid 

kleurengamma van meer dan 200 RAL-kleuren om de schuifdeur perfect af te stemmen op de 

huisstijl van uw bedrijf. 

Door de modernste fineerhout-

technologie kan het deurblad 

ook de uitstraling van echt hout worden gegeven. Keuze uit natuurlijke houttinten of de houtnerf-

structuur in een gewenste RAL-kleur. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van fineerhout van de 

meest toonaangevende fabrikanten ter wereld.

Maak een afspraak voor gratis advies op maat: 050 820 0464 / info@portenda.nl

1. Dubbele vleugel met verticale 

profilering

2. Dubbele vleugel met T-10 

metaalplaat, horizontaal geprofileerd

3. Enkele vleugel gevuld met T-10 

metaalplaat, verticaal geprofileerd

4. Enkele vleugel gevuld met T-10 

metaalplaat, horizontaal geprofileerd

5. Dubbele vleugel, verticaal 

geprofileerd, met T-10 plaat, roosters 

en verticaal geplaatste vensters

6. Enkele vleugel met verticale 

profilering, incl. loopdeur en 

horizontaal geplaatste vensters
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