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WAAROM KIEZEN VOOR EEN
SNELROLDEUR?
Praktische roldeuren beschermen uw producten en beheersen

het klimaat

Wat produceert of bewaart u in uw bedrijfsruimte?

Vragen deze producten of goederen om extra
bescherming van temperatuur, licht of tocht?

Of het nu gaat om een binnen- of buiten afdichting,
koelruimte, vriescel, food, ATEX (explosieveilig),
cleanroom of compartimentering bij lopende banden,
de snelroldeuren van Flexx Service zijn de perfect
sluitende oplossing! 

Veilig door lichtgordijn Minder schade na crash door het 
soft-edge profiel

Snel openen en sluiten door
frequentieaansturing

De deur stopt vanzelf als
de opening is geblokkeerd
zonder contact te maken.

Persoonsongevallen en materiële
schade zijn nagenoeg uitgesloten.

De deur versnelt en vertraagt, naar uw
wensen en bedrijfsprocessen.     

Opent met een snelheid tot 3 meter per seconde

Bespaart tijd, energie en dus geld!

Zorgt voor betere beheersbaarheid van het klimaat in
uw bedrijfsruimte

Is aanrijbestendig door toepassing van een flexibele
onderbalk (soft-edge)

Heeft een groot bedieningsgemak 



Voor elke toepassing heeft Flexx Service een geschikt type deur.  
Onze adviseurs staan u graag te woord.  Samen kijken we naar de juiste oplossing voor uw bedrijf!

De oplossing voor elke buitendeur
waarbij snelheid van openen en
beveiligen belangrijk is

Geen combinatie met een
overheaddeur nodig

Isoleert, schermt af en beveiligt

Zelf te kiezen aantal zichtstroken
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De oplossing voor elke binnendeur
waarbij snelheid van openen
belangrijk is

Veilig door standaard zichtstrook

Binnendeuren Buitendeuren Spiraaldeuren

Koeldeuren en vriesdeuren Fooddeuren Deuren voor speciale
toepassingen

De oplossing voor elke buitenopening
waarbij snelheid van openen
belangrijk is

Kan gebruikt worden in combinatie
met een overheaddeur (afsluiten
buiten werktijd)

Bestand tegen hoge windbelasting

De oplossing voor elke binnendeur
die grenst aan een koel- of
vriesruimte

Met verwarmde isolatiepanelen
en speciale opbouwafdichting

Voor temperaturen tot -36 graden

De oplossing voor elke binnendeur
waarbij snelheid van openen en
hygiëne belangrijk is

Eenvoudig te reinigen

Volledig in RVS uitgevoerd

Speciaal voor natte omgevingen 

De oplossing voor
binnendeuren met een speciale
toepassing

Oplossingen voor bijvoorbeeld
cleanrooms, vluchtroutes,
supermarkten, ATEX
(explosieveilig) en palletbanen 

Bespaar in energiekosten

Door de snelheid waarmee onze roldeuren zich bewegen, is een korte “opentijd”
gegarandeerd. Openen kan optioneel tot maar liefst 3 meter per seconde. Bij sluiten
bedraagt de snelheid maximaal 0,8 meter per seconde. De openhoudtijd is instelbaar.
Daarna volgt meteen een automatische sluiting. Zo behoudt u een optimaal klimaat.

Snelroldeur aangereden?

De innovatieve SoftEdge-deurtechniek met draadloze crash-schakelaar beperkt
beschadigingen en onnodige stilstand van uw snelroldeur. Dure en tijdrovende
herstelwerkzaamheden zijn hierdoor een zeldzaamheid. In geval van een crash, waarbij het
afsluitprofiel uit de geleiding wordt gereden, zendt de draadloze crash-schakelaar een signaal
aan de besturing: de deur stopt onmiddellijk! Met weinig handelingen laat het afsluitprofiel
zich in de geleiding terugbrengen. 

Zo wordt deuruitval verregaand vermeden en kunnen uw bedrijfsprocessen ongehinderd
“doorgang” vinden.


