
Pro-Line S40 bedrijfsdeur 
Als u kiest voor isolatie en duurzaamheid

Het Pro-Line S40 model is de meest gebruikte industriële overheaddeur. Een in staal 

uitgevoerde deur met 40 millimeter dikke stalen sandwichpanelen, die universeel 

toepasbaar is. De voor- en achterzijde van de panelen zijn vervaardigd van staal. Daar 

tussenin bevindt zich een brandvertragende schuimkern van polyurethaan (Cfk-vrij). Dit 

levert een isolatiewaarde op in de hoogste klasse van de CE-normering.

Lange levensduur

Dankzij de extra dikke stalen beplating, 

die bovendien is verzinkt en gecoat, zijn 

de deuren optimaal beschermd tegen 

vervorming en corrosie. U bent hierdoor 

verzekerd van een lange levensduur. 

Daarnaast zijn de panelen voorzien van 

een extra geïntegreerde stalen 

versterkingsstrip. Deze zorgt voor een 

betere stabiliteit en langdurig functioneren 

van alle bevestigde componenten. 
Op maat 

Pro-Line S40-overheaddeuren worden volledig op maat gefabriceerd en op locatie 

gemonteerd en geïnstalleerd. Ze kunnen desgewenst worden voorzien van een 

loopdeur en/of vensters. De overheaddeuren worden geleverd met handbediening, 

een kettingtakel of motor.



Algemene kenmerken van de S40 panelen

Standaard RAL-kleuren buitenzijde S40

Extra standaard RAL-kleuren buitenzijde S40 (tegen meerprijs)

Standaard RAL-kleuren Desing-Line UMBRA

Standaard RAL kleur binnenzijde

van de S40 en de Design-Line

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid

De standaard S40-deur heeft aan de buitenzijde een stucco design (reliëf) met 

horizontale belijning, waardoor de deur een fraaie uitstraling krijgt. De buitenzijde van 

de panelen kan worden geleverd in diverse standaard kleuren. Tegen meerprijs zijn 

ook specifiek gewenste RAL-kleuren mogelijk. De binnenzijde van de deur is stucco 

met horizontale belijning en is standaard gecoat in RAL-9002. 

Model Dikte paneel U-waarde Rc-waarde R’w-waarde

S40 40 mm 0,56 W/M2*K 1.78 m2 K/W 24 dB

Design-Line 40 mm 0,56 W/M2*K 1.78 m2 K/W 24 dB

Standaard vingerklembeveiliging 

Alle Pro-Line S40 modellen zijn CE-goedgekeurd. Het S40-standaardmodel biedt 

door de vormgeving van de panelen extra veiligheid. Deze vingerklembeveiliging 

voorkomt dat vingers tussen de panelen klemmen bij het openen en sluiten van de 

deur. Bij het gebruik van overheaddeuren tot een hoogte van 2,50 meter (hoogte 

knikpunt topsectie) is vingerklembeveiliging wettelijk verplicht (CE-norm). Voor 

hogere overheaddeuren geldt dit niet. Maar de Pro-Line deuren zijn, ongeacht de 

hoogte, altijd met vingerklembeveiliging uitgevoerd. De veiligheid van u en uw 

medewerkers staat immers voorop.



Design-Line

Bent u op zoek naar een stalen overheaddeur met een speciale uitstraling, dan kunt 

u kiezen voor de Design-Line. 

De beplating van de panelen binnen 

deze lijn kan worden uitgevoerd in 

vier verschillende designs:

UMBRA 

Het geprononceerde lijnenspel en reliëf 

(microprofilering) geeft uw deur een 

markant uiterlijk. De Umbra is standaard 

leverbaar in vier kleuren: RAL-9006, 

RAL-9007, RAL-9016 en RAL-7016.

ANTRA

Deze lijn is uitgevoerd in een fraaie antraciet kleur en is 

voorzien van een bijzondere textuur. Het geeft uw 

bedrijfsdeur een moderne uitstraling.

GRANITE

De hoogwaardige oppervlakte structuur gecombineerd met 

de donkergrijze uitstraling maken van de GRANITE een 

absolute aanrader. Stoer en sterk, met een vleugje klassiek.

QUARTZ

Zoekt u een rustige natuurlijke uitstraling voor uw 

overheaddeur, dan kunt u kiezen voor het QUARTZ model. 

De bijzondere quartzgrijze textuur zorgt voor een 

verrassend natuurlijke uitstraling. 



Vensters voor meer 

licht en uitstraling

Het is mogelijk uw sectionaaldeur te 

voorzien van één of meerdere vensters. 

Bij de Pro-Line S40-modellen kunt u 

kiezen uit isolerende, kunststof ovale of 

rechthoekige vensters. 

Wilt u de lichtopbrengst op de werkvloer 

extra vergroten, dan bestaat de 

mogelijkheid om de beglazing over de 

volle breedte van de overheaddeur aan 

te laten brengen. In dat geval worden 

de stalen S40-panelen met een 

aluminium (Pro-Line A40) venstersectie 

gecombineerd.
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