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Deuren in industriële omgevingen moeten elke
keer weer aan andere eisen voldoen.
De functionaliteit mag nooit ter discussie staan:
bedrijfszekerheid is meestal eerste vereiste.
Bovendien kan het architectonische aspect een
rol spelen. En als u een deur wilt automatiseren,
moet die mogelijkheid er ook zijn. MeerDeur is
specialist in deuren en deuraandrijvingen voor de
utiliteitsbouw. Deuren van MeerDeur zijn in tal van
bedrijfspanden terug te vinden.
Bij MeerDeur kunt u rekenen op een doordacht
advies. Temeer doordat het traject van ontwerp tot
en met installatie in één hand blijft. Daardoor
kunnen we flexibeler inspelen op de meest
uiteenlopende eisen die maar worden gesteld aan
deuren in bedrijfspanden. In de eigen
productie-unit, van alle moderne gemakken en
technische faciliteiten voorzien, wordt uw deur op
maat gemaakt. Geleverd in de kleur die aansluit
bij uw pand. De aluminium profielen die
MeerDeur toepast, zijn lichtgewicht en robuust
tegelijk. Een betere garantie dat uw deur jarenlang meegaat, is er niet.

Ook in automatische uitvoering
Gaat een deur veelvuldig open? Dan is het wel zo efficiënt om te kiezen voor
een automatische uitvoering. MeerDeur voorziet uw deur van een
Gatemaster® automatische aandrijving. Met andere woorden, van het
systeem dat in tal van bedrijfspanden optimaal dienst doet. De Gatemaster®
van het type Excel is er in diverse uitvoeringen. Wachten voor uw
medewerkers voor een deur is er niet meer bij: die opent precies op de
breedte en met de snelheid die u heeft ingesteld op het overzichtelijke display.
Ook energieverliezen tussen verschillende afdelingen kunt u nu tot een
minimum beperken.
Safety first
Natuurlijk is de Gatemaster® ook berekend op maximale veiligheid.
Het systeem kan zelf eventuele obstakels detecteren die het sluiten onmogelijk
maken. De deur keert vervolgens veilig terug naar de open situatie en de
volgende sluitcyclus wordt met een lagere snelheid uitgevoerd. Wilt u nog
meer zekerheid? Dan kunnen de Gatemaster® automatische aandrijvingen
ook worden uitgevoerd met aanvullende veiligheidsvoorzieningen.

Ook bij spanning uitval blijft uw pand normaal toegankelijk: dan kunt u
desgewenst overschakelen op het optionele accupakket of handmatige
bediening van de deur. 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. Dat de Speeddoor® optimaal isoleert, bewijst
wel het feit dat deze ook in koelcellen worden toegepast. Het systeem is
onderhoudsvriendelijk. En een kleine aanrijding hoeft geen probleem te
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zijn. Storing van uw elektriciteitsbedrijf? De optie van
handbediening waarborgt de toegankelijkheid onder
alle omstandigheden. Met de mogelijkheid om een
servicecontract af te sluiten, verzekert u zich van
jarenlang probleemloos gebruik.
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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