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Deuren voor
talloze toepassingen
Bij Albin CE ontwikkelen, produceren, leveren en monteren we sinds 1995 bedrij fsdeuren
voor aannemers, architecten en eindgebruikers. Onze ervaring leert dat de inzetbaarheid
van een bedrij fsdeur zeer gevarieerd is. Om die reden voeren wij een uitgebreid
programma aan mogelij kheden. Wanneer uw wensen verder gaan, maken wij in
samenspraak graag projectgewij s de perfecte deur voor u.
Onze deuren worden zowel industrieel als bij woningbouw ingezet. Daarnaast zij n we
vanwege de grote variatie aan kwaliteitsproducten inmiddels ook een bekende leverancier
voor de vakhandel, in zowel binnen- als buitenland.
Naast productie en montage voorzien wij in onderhoud en reparatie. Niet alleen onze eigen
deuren komen hiervoor in aanmerking, wij zij n bekend met alle kwaliteitsmerken.
Door vooraf goed te informeren naar de mogelij kheden en ons met u mee te laten denken
kunnen risico’s worden beperkt. Bij nieuwbouw praten wij bij voorbeeld graag met
uw constructeur. Met goed overleg krijgt u de deur die u nodig heeft en worden kosten
bespaard. Dat maakt van Albin CE dé leverancier voor uw bedrij fsdeuren.
ALBIN CE is uw totaalleverancier voor:

Industriedeuren
•
•
•
•
•
•
•
•

Overheaddeuren
Roldeuren
Schuifdeuren
Branddeuren   
Strokengordij nen
Snelloopdeuren
Overheaddeuren
Parkeergaragedeuren/ systemen

Deurtechniek      
•
•

Deurautomaten
Schuifdeurpuien

Dock equipment
•
•

Docklevellers
Dockschelters

Type deuren
overheaddeuren
Overheaddeuren worden opgebouwd uit geïsoleerde panelen en openen naar boven door
een verticaal railsysteem. Albin CE voert deze deuren in verschillende types, aanzichten en
vele kleuren.
De panelen zij n van staal of aluminium, hebben een dikte van 40, 50 of 80 mm en kunnen
indien gewenst worden geautomatiseerd. Daarnaast zij n glaspanelen mogelij k. De deuren
zij n geheel tochtdicht en worden vaak ingezet als garage-, industrie- of koeldeur.

Roldeuren
Lamellen van maximaal tien cm hoog en twee cm dik, dat is waar onze roldeuren uit bestaan.
De lamellen rollen omhoog over een buis en worden aan de zij kanten geleid in een profiel.
Wij bieden een ruime keuze uit lamellen, diverse soorten materiaal en mogelij ke uitvoeringen.
Van opengewerkte roldeuren voor winkels en parkeergarages tot volledig gesloten deuren.
De toepassing van dit soort deuren is eindeloos.

Snelroldeuren
Snelroldeuren bestaan uit een PVC-doek, dat opgerold is over een buis en aan de zij kanten
wordt geleid in een profiel. De deur opent en sluit met grote snelheid, vandaar de naam
‘snelroldeur’.
Dit type deur is bedoeld als afdichting tussen ruimtes met veel logistieke beweging.
Verkrijgbaar in meerdere kleuren en motorvarianten.

Schuifdeuren
Schuifdeuren openen zij waarts en bestaan uit één of meerdere delen ‘vleugels’. Deze
vleugels hangen in een railsysteem of lopen over een rail in de vloer.
Deze deuren worden opgebouwd uit geïsoleerde panelen van staal of aluminium en ook
profielen met glas behoren tot de mogelij kheden. Vanzelfsprekend kunnen ook deze
deuren worden voorzien van een elektrische aandrij ving en zij n er vele kleuren mogelij k.

Loopdeuren
Wanneer naast de ‘grote’ deur ook een loopdeur gewenst is, kan Albin CE daarin voorzien. Deze deuren
kunnen in de bedrij fsdeur geïntegreerd worden of als naastgelegen deur worden geïnstalleerd.
Loopdeuren zij n standaard van plaatstaal, maar kunnen bij Albin CE ook van hetzelfde materiaal als de
bedrij fsdeuren gemaakt worden. In dat geval worden de deuren ‘aanzichtsgelij k’ gemaakt.

Branddeuren
Of het nu gaat om een schuif-, rol-, overhead- of loopdeur, Albin CE heeft van alle soorten een brandwerende
variant. Door toepassing van gepatenteerde materialen kunnen deze deuren overal worden toegepast.
Daarnaast behoren ook brandschermen van brandwerend doek tot het assortiment. De branddeuren
zij n getest en goedgekeurd volgens de Europese norm CEN 1364-1 en NEN 6069.

Geluidswerende deuren
In ons assortiment hebben we een aantal geluidswerende deuren. Deze overhead- en loopdeuren zij n
gemaakt van staal en gevuld met minerale materialen. Daarnaast is er een geluidswerende glasdeur
beschikbaar. Alle geluidswerende deuren zij n uitgebreid getest tot 34 DB en goedgekeurd volgens EN
ISO 140-3 .

Strokengordijnen
Als flexibele afscheiding voor bij voorbeeld magazij ndoorgangen zij n strokengordij nen ideaal. De
afscheiding bestaat uit overlappende transparante stroken van hoogwaardig PVC. De gordij nen zij n
ondermeer tochtwerend en beperken warmteverlies. Voor koel- en vriesruimten hebben wij speciale
lamellen.

Specials en projecten
Specials en projecten zij n een specialiteit van Albin CE. Hieronder vallen alle producten die afwij ken van
de hiervoor genoemde producten. Of het nu gaat om grote afmetingen of speciale inbouwsituaties,
bij Albin CE bieden wij een passende oplossing. Denk bij voorbeeld aan groot formaat kanteldeuren en
openslaande deuren, ovendeuren, wanden, traliewerken en complete puien. Informeert u eens naar
de mogelij kheden.

Dock equipment
Dock equipment is het geheel wat zorgt voor de aansluiting tussen de vrachtwagen en de deur van het
laadperron. Albin CE levert het complete pakket: dockleveller, deze zorgt voor de verbinding tussen loods
en vrachtwagen; dockshelter, dit is de afdichting die om de vrachtwagen heen komt, en aanrijdbuffers
zitten tegen de wand, hier rijden de vrachtwagens tegen aan. Er zij n diverse uitvoeringen in techniek,
afmetingen en afwerking mogelij k. Informeer eens naar de mogelij kheden voor uw bedrij f.

Industrie
aandrijvingen voor overheaden roldeuren
Handbediende deuren en kettingtakels
De handbediende deuren worden uitgevoerd met een deurkom/voettrapper en een trekkoord voor
het sluiten. Als hulpmiddel bij het openen en sluiten is een kettingtakel mogelij k.

Industrieaandrijvingen
De compacte aandrij ving voor overheaddeuren biedt uitkomst bij veel inbouwsituaties. Door
de verschillende mogelij ke combinaties in motor, toerental en veren, zij n vrij wel alle deuren te
automatiseren. Mocht onverhoopt de stroom uitvallen, dan zij n de deuren altijd handmatig te
bedienen door middel van een ketting of een slinger.

Garagedeuraandrijvingen
Albin CE biedt een systeem voor automatische garagedeuren met soft-aanloop, soft-stop en
handige afstandsbediening. Hierbij staan veiligheid, bedieningscomfort en betrouwbaarheid op de
eerste plaats. Ook wanneer er maar weinig ruimte is zij n er mogelij kheden om de garagedeur te
automatiseren.

Besturing
De besturingssystemen van de verschillende deuren wordt door ons modulair opgebouwd.
Dit heeft als voordeel dat veel toepassingen met “insteek”-printplaten aan de besturing kunnen
worden toegevoegd. De technische dienst monteert en test iedere besturing vóórdat deze onze
productie verlaat.

Deurautomaten
Daarnaast leveren wij bij Albin CE ook:
•
•
•

Aandrij vingen voor draaihekken;
Schuifdeur/hek aandrij vingen;
Sleutelschakelaars;

•
•
•

Parkeersysteem besturingen;
Wasstraat besturingen en
Kaartlezers en codeklokken

Om toegangsdeuren van bij voorbeeld winkels en kantoren automatisch te openen, zij n
deurautomaten nodig. Deze automaten werken met een benaderingssensor en zij n te verkrijgen
voor zowel schuif- als draaideuren. Wij bij Albin CE leveren niet alleen de complete deurautomaten,
maar indien gewenst ook de bij behorende schuifdeuren.

Service
en Onderhoud
Als goed beheerder van uw pand moet u kunnen aantonen bij calamiteiten
dat uw bedrij fsdeuren en dockequipment in goede staat zij n. Door een
onderhoudsovereenkomst af te sluiten bij Albin nemen wij uw zorgen weg.
Door de kennis en ervaring kan Albin ook andere merken en type deuren en
docks onderhouden. We zij n bekend met alle kwaliteitsmerken.
Periodiek onderhoud verlengt de levensduur van uw deuren en verhoogd
het gebruiksgemak. In combinatie met het jaarlij kse onderhoud zij n er
verschillende servicecontracten mogelij k voor regulier onderhoud en service
bij schade of storingen.

Onze service
Service en dienstverlening zij n een belangrij k onderdeel bij onze producten.
Flexibiliteit en bereikbaarheid hebben we dan ook hoog in het vaandel staan, 24
uur per dag, 7 dagen per week.
Onze monteurs zij n opgeleid om storingen te verhelpen en deuren bij schade
te repareren. Ons doel is om de eerste hulp dezelfde dag uit te voeren, zodat u
met een gerust hart verder kunt. Wanneer er reparatieonderdelen nodig zij n
kunnen deze, vanwege de eigen productie, op zeer korte termij n klaar staan
voor definitieve reparatie. U hoeft bij Albin CE nooit lang te wachten en dat is
wel zo prettig.

Veiligheid
De deuren die wij bij Albin CE produceren behoren tot de veiligste in hun soort.
Zo wordt na montage de SKG inbraakklasse II garantie afgegeven en voldoen wij
als Albin CE bij particulier werk aan de NEN 5089 norm. Deze norm stelt eisen
aan de inbraakwerende eigenschappen van hang- en sluitwerk, en duidt ook de
kwaliteit van een product aan. Op Albin CE kunt u vertrouwen.

Meer informatie ?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure vragen of behoefte aan meer
informatie? Bezoek dan onze website of neem geheel vrij blij vend contact op met
een van onze medewerkers.

Albin CE
Centraleweg 11b | 4931 NA Geertruidenberg
T +31 (0)162 514 339 | F +31 (0)162 522 096
E-mail: info@albin-ce.nl
www.albin-ce.nl

