
Pro-Line CUBE bedrijfsdeur
Dé oplossing bij beperkte inbouwruimte

Situaties waar de inbouwdiepte beperkt is vormen geen probleem, want de secties van de 

CUBE vouwen zich compact achter de dagopening op.

De CUBE is leverbaar als A40 (aluminium), eventueel gecombineerd met S40 (staal) 

secties. Het toepassen van aluminium secties geeft veel creatieve vrijheid in de opbouw

van de deur. 

Kenmerken CUBE

• Compacte inbouw 

• Zeer geschikt voor montage i.c.m. 

een kraanbaan 

• Hefbrugstellingen kunnen direct 

achter de deur geplaatst worden 

• Hoogwaardige aluminium profielen 

• Sterk en stabiel 

• Eenvoudig in onderhoud 

• Geruisloos 

Veiligheid voorop

De CUBE industriedeur voldoet aan de CE eisen 

conform de Europese richtlijn van industriële deuren 

(NEN-EN 13241-1). In combinatie met een aandrijving 

heeft u de keuze uit verschillende veiligheidsopties en 

bedieningsmogelijkheden.



Uitvoering 

De CUBE wordt standaard geleverd met 

geanodiseerde aluminium A40 

Secties, die in bijna iedere kleur 

gepoedercoat kunnen worden. En u heeft 

veel keus bij de mogelijke vullingen, zoals 

volledig gesloten of doorgaande beglazing. 

De A40 secties kunnen gecombineerd 

worden met S40 staalsandwich secties. 

Nagenoeg iedere wens kan worden 

vertaald naar een passende oplossing. De 

CUBE heeft altijd een EVEN aantal secties 

waarbij 2 secties altijd dezelfde hoogte van 

maximaal 650 mm, hebben. Per 2 secties 

heeft altijd 1 sectie de scharnieren aan de 

buitenzijde. Het verenpakket is ALTIJD 

voorgemonteerd op een koker die snel en 

eenvoudig geïnstalleerd kan worden. 



Specificaties 

De CUBE is het technische paradepaardje van de Pro-Line serie. Het robuuste 

concept en het gebruik van hoogwaardige materialen garanderen een probleemloos 

gebruik. De CUBE is een betrouwbare en duurzame aluminium deur met zeer veel 

variatiemogelijkheden. Iedere deur wordt compleet naar uw individuele wensen 

ontworpen en gefabriceerd. Dit maakt iedere CUBE uniek en passend bij de styling 

van uw gebouw en uw corporate identity.

Technische gegevens 

• Maximale afmetingen (b x h): 4500 x 4750 mm 

• Sectievulling: Vensters, glas en open/dichte vullingen in diverse uitvoeringen. 

• Benodigde vrije bovenruimte: Boven: 1100 mm - Achter: 850 mm 

• Benodigde vrije inbouwdiepte: Boven: 750 mm - Achter: 1000 mm 

• Benodigde vrije zijruimte: Zij: 95 mm - Bedieningszijde: 360 mm 

• Standaardkleur: Geanodiseerd aluminium, alle RAL kleuren mogelijk 

• Windbelasting: Klasse 4 

• Waterbelasting: Klasse 3 

• Luchtdoorlatendheid: Klasse 3 

• Warmte-isolatie: 3,84 W/M²*K (volledig acryl dubbel) 

• Aandrijving: Elektrisch 

• Bediening: Standaard bedieningskast, meerdere mogelijkheden

Bovengenoemde waarden zijn op basis van deurmaat 4000 x 3500 mm
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