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Aan een deur in een glastuinbouwbedrijf worden
veel eisen gesteld. Functionaliteit staat voorop.
Een deur moet berekend zijn op jarenlang
gebruik. Gaat het om een deur op een opvallende
locatie in het bedrijf, dan telt ook de uitstraling
mee. En in het geval van een automatische deur
zijn bedrijfszekerheid en veiligheid weer factoren
die meespelen. Welke leverancier is thuis in
glastuinbouwbedrijven? MeerDeur.
Al jaren zijn we dé specialist in automatische
deuren voor glastuinbouwbedrijven. Met een
compleet assortiment deuren, automatische
deuraandrijvingen, snelroldeuren en hefpanelen is
er voor elke situatie maar één oplossing: de beste
voor úw situatie.
Geen twee deuren zijn gelijk. De maatvoering
verschilt, de bouwkundige eisen kunnen variëren.
Belangrijk om te weten dat MeerDeur het gehele
traject in één hand kan houden. Van het ontwerp
en de engineering tot en met de plaatsing van uw
deur. U bent dus verzekerd van maatwerk. En van
een grote keuzevrijheid in systemen. MeerDeur
heeft een eigen productie-unit, berekend op de
productie van elk type deur. Met gebruikmaking
van aluminium profielen krijgt uw deur vorm.

Ook in automatische deuren
In veel bedrijven spelen deuren een belangrijke rol: als afsluiting van een
afdeling. Als er producten heen en weer gaan, moet die deur snel kunnen
openen en sluiten. Wachttijd is geld immers. Met de Gatemaster®
deuraandrijvingen is die deur geen sta-in-de-weg meer: medewerkers krijgen
ongehinderd toegang. Bovendien kan de snelheid van openen en sluiten zó
worden geregeld, dat energieverlies tot een minimum kan worden beperkt.
Die efficiency gaat hand in hand met maximale veiligheid: veiligheidssystemen
detecteren zelf wanneer sluiting niet mogelijk is. Met een Gatemaster®
deuraandrijving heeft u bovendien zekerheid voor jaren. De automatische
systemen zijn berekend op jarenlang gebruik. En, ook niet onbelangrijk,
kunnen tegen een stootje. Ook voor veeleisende toepassingen is er een ideale
aandrijving: de Gatemaster® in heavy duty uitvoering, geschikt voor de
zware deuren van bijvoorbeeld koelcellen. Ook bij spanningsuitval blijft uw
pand normaal toegankelijk: dan kunt u desgewenst overschakelen op het
accupakket of handmatige bediening. Met de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten, verzekert u zich van jarenlang probleemloos gebruik.

Speeddoor® snelroldeuren
Zoekt u maximale functionaliteit? De Speeddoor® snelroldeur is de ideale
afdichting tussen twee afdelingen die fysiek zoveel mogelijk gescheiden
moeten blijven. Het systeem bestaat uit een deurplaat, voorzien van horizontale
stroken van kunststofdoek, versterkt met polyester. Snel openen en sluiten is
verzekerd met de elektrische aandrijving. De zijkant bestaat standaard uit
aluminium profielen, aan de onderzijde is het aluminium profiel voorzien van
een rubberen stootlijst. Het systeem is onderhoudsvriendelijk. En een kleine
aanrijding hoeft geen probleem te zijn. Zelfs spanningsuitval kan de werking
niet onderbreken: dan schakelt u eenvoudig over op handmatige bediening.
Efficiënte hefpanelen
Zoekt u maximale functionaliteit? De Speeddoor® snelroldeur is de ideale
afdichting tussen twee afdelingen die fysiek zoveel mogelijk gescheiden
moeten blijven. Het systeem bestaat uit een deurplaat, voorzien van horizontale
stroken van kunststofdoek, versterkt met polyester. Snel openen en sluiten is
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verzekerd met de elektrische aandrijving. De zijkant
bestaat standaard uit aluminium profielen, aan de
onderzijde is het aluminium profiel voorzien van een
rubberen stootlijst. Het systeem is onderhoudsvriendelijk. En een kleine aanrijding hoeft geen
probleem te zijn. Zelfs spanningsuitval kan de werking
niet onderbreken: dan schakelt u eenvoudig over op
handmatige bediening.
Een partner die uw sector kent
MeerDeur is een partner die z’n afspraken nakomt en
die ook een gezonde dosis flexibiliteit inbouwt om
veranderingen in de planning goed te kunnen opvangen.
U zit altijd aan tafel met een specialist die verstand heeft
van zaken. Uw zaak. Wilt u een keer vrijblijvend kennismaken? Bij MeerDeur staat de deur altijd open.
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