Sectionale overheaddeur
ASSA ABLOY OH1042P

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

De volgende generatie sectionale
overheaddeuren
Modern, robuust en flexibel: de nieuwe ASSA ABLOY
OH1042P van ASSA ABLOY Entrance Systems is speciaal
ontworpen om uw bedrijf in beweging te houden, voor
alle taken onder alle omstandigheden. Met talloze
vernieuwingen en een formidabele isolatie biedt
deze oersterke, attractieve sectionale overheaddeur
een enorm aantal opties en de laagst mogelijke
bedrijfskosten. Deze deur van topkwaliteit is perfect
geschikt voor magazijnen, logistieke centrales en elk
soort bedrijfsomgeving.
Ieder afzonderlijk onderdeel van de ASSA ABLOY
OH1042P sectionale overheaddeur wordt volgens de
strengste normen vervaardigd. De combinatie van
panelen met windversteviging en een certificering
volgens klasse 3 voor waterdichtheid, windbelasting en
lucht- dichtheid bezorgt u een deur met een perfect
uiterlijk en duurzame prestaties. Kleine innovaties maken
zo een enorm verschil voor de gebouwen die
ze beschermen.
Verkrijgbaar in negen standaard buitenkleuren of uw
eigen huiskleur aan de binnen- en de buitenzijde.
Verkrijgbaar met verschillende afmetingen, panelen,
raam- configuraties, sloten, handgrepen en loopdeuren.
De ASSA ABLOY OH1042P sectionale overheaddeur past
perfect in elke bedrijfsomgeving.
Beglazing
Alternatieve beglazing variërend van volzichtpanelen
tot individuele ramen in een rechthoekige of ovale
vorm. De ramen zijn verkrijgbaar in acrylaat of
gehard glas.

assaabloyentrance.nl

Technische gegevens
Standaardafmetingen tot (B x H)1

8000 x 6000 mm

Paneeldikte

42 mm

Ramen

optioneel

Optionele loopdeur
De loopdeur heeft een breedte van 900 mm
en voldoet aan de huidige gebruikseisen. De
laagdrempelige loopdeur is ontworpen met een
robuust aluminium onderprofiel van slechts 30 mm.
Het profiel zorgt voor een onbelemmerde doorgang
en is geribbeld, wat het risico van uitglijden verlaagt.

Loopdeur

optioneel

Warmteweerstand, EN 124283
Stalen paneeldeur
Aluminium paneeldeur

1,0 W/(m2K)
1,1 W/(m2K)

Standaardkleuren
De stalen ASSA ABLOY OH1042P sectionale
overheaddeur is af-fabriek verkrijgbaar in 9 standaard
kleuren aan de buitenzijde. De binnenkleur is RAL
9002, grijswit. De aluminium ASSA ABLOY OH1042P is
af-fabriek verkrijgbaar in 2 standaard kleuren met blank
aluminium binnenzijde.

Waterdichtheid, EN 124254

klasse 3

Luchtdichtheid, EN 12426

klasse 3

Toegang en automatisering

optioneel

Windbelasting, EN 12424

klasse 3

2

4

1) Andere afmetingen op aanvraag 2) Zonder loopdeur.
Hogere windbelastingsclassificatie op aanvraag 3) Deurafmetingen
5000 x 5000 mm 4) Zonder loopdeur

Ruimtelijke
specificaties
LL

HL

SL

HHL

SLL

VL

Polyurethaan
Primer
Aluminium deurblad
is verkrijgbaar voor
langere levensduur
onder veeleisende
omstandigheden.

Paneelopties

Laagdrempelige loopdeur
De loopdeur met een 900 mm brede, lage
drempel is voorzien van een robuust, breed
aluminium bodemprofiel van slechts 30 mm.

Volzichtpanelen met ramen
Verschillende soorten ramen met
enkelvoudig of dubbel acrylaat
(melkglas of gekleurd) of gehard
glas verkrijgbaar.

Een normale loopdeur heeft een drempel
van 180 mm
Deze loopdeur is uitgerust met het
standaard ondergedeelte en
onderafdichting. Een extra versterking
zorgt dat de deur robuust is en grote
windbelasting kan weerstaan.

Opties
toegang en
automatisering

Ramen
Diverse raamsoorten van
verschillende materialen
en met inbraakwerende
constructies optioneel verkrijgbaar.

Handkettingtakel
Er zijn twee verschillende soorten
handkettingtakels verkrijgbaar,
afhankelijk van het deurgewicht.

Alle handmatig
bediende ASSA
ABLOY-deuren kunnen
Drukknop
worden uitgebreid met
elektrische aandrijvingen
en automatisering.

Trekkoord
Afstandbediening
Magnetische lussen

Binnenzijde

Standaard
beschikbare
buitenkleuren

Staal

Buitenzijde

Radar

Compleet slot inclusief handgreep en cilinder
voor beide zijden of alleen aan de binnenzijde.
Iedere deur die met een optioneel elektrisch slot
is uitgerust, kan op afstand worden vergrendeld
met behulp van een schakelaar of via een pc.
De stand van het slot kan worden gecontroleerd.

Geel
RAL 1021

Rood
RAL 3002

Aluminium

Fotocellen

Groen
RAL 6005

Antracietgrijs
RAL 7016

Blauw
RAL 5010

Chocolade bruin
RAL 8017

Blauw
RAL 5010

Wit
RAL 9010

ASSA ABLOY als woorden en logo zijn handelsmerken die eigendom zijn van de ASSA ABLOY Groep.

Grijswit
RAL 9002

Gitzwart
RAL 9005

Wit aluminium
RAL 9006

Wit
RAL 9010

Wit aluminium
RAL 9006

Aluminiumgrijs
RAL 9007

Op
aanvraag

Op
aanvraag

Andere
kleuren

Andere
kleuren
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Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Corrosiebescherming
(Zink-Aluminium coating, 255 gr/m²)

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Staal/Alu
plaat
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Polyester Primer
coating

