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Voorbeeld bestektekst:
Roldeur, rechte honingraat, gemaakt van blank gewalste aluminium profielen, met verzinkt bodemprofiel en consoles, wikkelas 
gegrond. Fabrikaat: Teckentrup of vergelijkbaar.  Aandrijving: buismotor, 230 V wisselstroom 50 Hz, Beschermingsklasse IP 54, 20% ID. 
Seperate valbeveiliging, noodhandbediening via markiesstang. Besturing: dodemans 230 V Stuurspanning via sleutelschakelaar  
"OP-NEER". Montage: achter de dag, alle bevestigingsmaterialen zijn afgestemd op de bouwconstructie.
(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens onderstaande technische gegevens. Stand 01.04.2018)

Product Roldeur
(profielen van gegalvaniseerd staal, 
roestvrij staal of aluminium)

Inbouw in Wanden uit
mind. 120 mm
mind. 150 mm

mind. 200 mm 

� Metselwerk
� Beton
� Staal
� Cellenbeton alleen

met stalen rand
� Hout mind. 240 mm 

Afmetingen Bestelmaat
1000 - 6000 mmBreedte: 

Hoogte:  1000 - 4500 mm
Deurpantser Deurpantser bestaande uit aan elkaar 

scharnierende honingraten van 
gegalvaniseerd staal of aluminium.

Profiel � Gemaakt van platstrip.
Rechte of gebogen honingraat. Axiale 
glijstukken uit slijtvast kunststof
(TG-A , TG-S) met en zonder dwarsbalk.
� Gemaakt van rond materiaal. Rechte 

honingraat met dwarsbalk. (TG-X)
Oppervlakte � Staal verzinkt.

� Aluminium blank gewalst.
Afsluit 
profielen

Gegalvaniseerde stalen hoek voor stalen en 
aluminium uitvoering. Afsluitprofiel van 
geëxtrudeerd aluminium voor TG-X.

Geleide
rails

Stevige stalen profielen met slijtvaste, gemakkelijk te 
vervangen kunststof geleiders.

Wikkelas Gegronde stalen buis met aan beide zijden 
ingelaste assen voor de bevestiging van 
aandrijving, valbeveiliging of lagers.

Consoles Gemaakt van gegalvaniseerd staal. Op aanvraag met 
geluidsisolerende maatregelen volgens DIN 4109

Vergrendeling Standaard met optilbeveiliging. 
Naar wens:
Sloten met veiligheidsschakelaars verbonden met 
de besturing.
Alleen in combinatie met impulsbesturing.

� Bodemprofiel aan de binnenkant afsluitbaar via twee 
sluitstangen met profielcilinder.
� Bodemprofiel met twee sluitstangen aan de binnen- en 

buitenkant te bedienen met een profielcilinder.

Aandrijving Buismotor, 230 Volt wisselstroom 50 Hz, 
beschermingsklasse IP 54, 20 % ID, max. 15 
deuropeningen per dag. seperate 
valbeveiliging, noodhandbediening via een 
markiesstang.

Besturing Dodemansbediening 230 volt stuurspanning via 
sleutelschakelaar "OP- NEER" 
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Verdere documenten: 
De exacte afmetingen van de zijaanslagen en de lateiaanslag vindt u in onze 
montagegegevens voor roldeuren en rolhekken. 
U ontvangt voor elke deur een individuele montagetekening. Voor ongebruikelijke 
situaties, neem contact met ons op.
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(L
)

TG-A, TG-S

Rechte honingraat

TG-X

Rechte honingraat met dwarsbalk

Gebogen honingraat

Ronde staven

Gebogen honingraat met 
dwarsbalk

Buismotor

BAV


