Upgrade-kit
ASSA ABLOY M leveller afdichting
ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseer uw dockleveller en beperk
energieverlies
Belangrijkste
voordeel

Duurzaamheid

De ASSA ABLOY M leveller afdichting helpt
om de opening tussen levellers en de put af te
dichten. Het is de passende oplossing voor betere
werkomstandigheden en meer energiebesparing.

De afdichting bestaat uit één stuk, zonder
onderbreking. Hij is van buigzaam hard rubber,
vervaardigd van recyclebaar materiaal, is bijzonder
duurzaam en heeft nauwelijks onderhoud nodig.

De leveller afdichting beperkt tocht in het gebouw.
Zo worden betere werkomstandigheden en
energiebesparing mogelijk. Bovendien blijven stof
en vuil buiten de deur.

De installatie gebeurt zonder schroeven of rails. Een
zelfklevende strip aan de basis van de afdichting
houdt deze jaren op zijn plaats.
Aangezien geen installatiestrip nodig is, blijft de
volledig afdichting flexibel zodat de kans klein is dat
hij breekt als de leveller schuin gaat.

Gemak

assaabloyentrance.nl

Onbreekbaar en chemisch bestendig polypropyleen

Flexibel rubber

Thermoplastisch elastomeer (EPDM)

Zelfklevend

Voorzien van dubbelzijdig zelfklevend tape

Verpakking

30 M1 (15 stuks van 2 meter)
9 M1 (3 stuks van 3 meter, geschikt voor 1 enkele dockleveller)

Naam

Type

Opmerkingen

Zelfklevende afdichting 3x3 m

Geschikt voor 1 dockleveller

Voor zij- en achterkant leveller

Zelfklevende afdichting 30 m

Ter plaatse op maat te maken. Bevat 15 x 2
meter

Voor zij- en achterkant leveller

Dankzij de ASSA ABLOY M leveller afdichting kunt u € 600 per jaar besparen
Een voorbeeld
Een gebouw in de buurt van Parijs
 Normale windbelasting (volgens de officiële weerdefinities)
 Temperatuurbeheersing op +5°C
 Gemiddelde energiekosten van € 0,10 / kWu
De besparing per jaar bedraagt: € 578
Voor een persoonlijke calculatie van de besparing in uw gebouw kunt u natuurlijk contact met ons
opnemen.

ASSA ABLOY Entrance Systems
info.nl.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.nl

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

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.		

Verkrijgbare kits
voor ASSA ABLOY M
leveller afdichting
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