OVERHEADDEUREN
INDUSTRIE

Overheaddeuren voor
talloze toepassingen
Overheaddeuren worden veelvuldig toegepast bij bedrij fsgebouwen. Een ALBIN overheaddeur,
ook wel sektionaal deur genoemd, zorgt voor de optimale afsluiting van het gebouw. Door
het ontwerp van het railsyseem in combinatie met zij -, top- en bodemafdichtingen worden
wind en regen buitengesloten.
ALBIN heeft een uitgebreid programma van overheaddeuren met ieder hun specifieke
kenmerken. Het railsysteem wordt aangepast aan de situatie van het gebouw.. Er zij n al
inbouwystemen voor een bovenruimte van 200 mm*.
In Europa moeten de bedrij fsdeuren voldoen aan strenge eisen welke zij n vastgelegd in
Europese normen. De deuren van ALBIN voldoen aan de gestelde normen. Per type geven
we een overzicht van de classificatie.
Iedere overheaddeur kan worden geautomatiseerd met een elektromotor. Door het gebruik
van een digitale besturing zij n er veel aansluit mogelij kheden voor extra bedieningen.
Daarnaast zij n er een tal van extra’s op de deuren te verkrijgen. Diverse soorten grendels en
sloten, loopdeuren in verschillende uitvoeringen, paniekbeslag, ventilatieroosters, speciale
kleuren, rvs onderdelen etc etc.
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. Zie ook onze andere
brochures of bezoek ons op onze website : www.albin-ce.nl

* afhankelij k van deurtype, afmeting en gewicht

APS-50 INDUSTRIEDEUR
Opbouw
Het type APS-50 is opgebouwd uit geisoleerde panelen van 50 mm dik. Het paneel is
opgebouwd uit 2 staalverzinkte platen met daar tussen een PolyUrethaan schuim. Aan de
binnenzijde op de hoogte van de scharnieren zij n 2,25 mm dikke stalen strips ingeschuimd
waarin de parkers van de scharnieren worden bevestigd.
De panelen zij n 500 mm hoog en hebben een messing groef verbinding. Afhankelij k van de
afmetingen worden de panelen aan de binnenzijde versterkt met ribben.

Aanzicht
Aan de buitenzijde van het paneel zij n 4 dubbele lij nen ingetrokken. De panelen hebben aan
de binnenzijde enkele lij nen horizontaal om de 10 cm.
Er zij n 30 kleuren standaard beschikbaar.

technische gegevens
Paneeldikte 			
50 mm
Paneeldikte met eindkappen		
53 mm
Paneelhoogte			
500 mm
Maximale breedte			
12000 mm , ( breder in overleg )
Maximale hoogte 			
12500 mm in overleg
Windbelasting			
Klasse 5 , max 1300 Pa ( max bij test instituut )
Luchtdoorlatendheid		
Klasse 3
Waterdichtheid			
Klasse 3
Gewicht				
13 Kg / m2
Isolatiewaarde			
k = 0,700 W / m2 K
Beplating				Staal, stucco embosseerd
Standaard kleuren*			
Ral kleuren : 1015, 1021, 3000, 3003, 3004, 3007,
				
5008, 50010, 5011, 6003, 6005, 6009, 6012, 7005,
				
7010, 7012, 7016, 7026, 7032, 7038, 8014, 8017, 8019
				
9001, 9002, 9005, 9006, 9007, 9010
Ramen in paneel**			
Rechthoekig, Ovaal, Rond, Volglaspanelen
Loopdeur				
Met normale dorpel ca. 180 mm,
				
Met Ultra lage dorpel ca. 22 mm
* Kleuren kunnen wij zigen, controleer de actuele kleuren
** Deuren in combinatie met een volglas paneel worden als CPS-50 aangeduid
genoemde classificaties bij geheel gesloten deuren

APA-50 INDUSTRIEDEUR
Opbouw
Het type APA-50 is opgebouwd uit geisoleerde panelen van 50 mm dik. Het paneel is
opgebouwd uit 2 aluminium platen met daar tussen een PolyUrethaan schuim. Aan de
binnenzijde op de hoogte van de scharnieren zij n 2,25 mm dikke stalen strips ingeschuimd
waarin de parkers van de scharnieren worden bevestigd. De Aluminium uitvoering is
speciaal geschikt voor een zeer vochtige omgeving of plaatsen met agressieve stoffen en/
of gassen. Ook bij zeer grote afmetingen kan men aluminium verkiezen i.v.m. het gewicht
De panelen zij n 500 mm hoog en hebben een messing groef verbinding. Afhankelij k van de
afmetingen worden de panelen aan de binnenzijde versterkt met ribben.

Aanzicht
Aan de buitenzijde van het paneel zij n 4 dubbele lij nen ingetrokken. De panelen hebben aan
de binnenzijde enkele lij nen horizontaal omde 10 cm.
Er zij n 3 kleuren standaard beschikbaar.

technische gegevens
Paneeldikte 			
50 mm
Paneeldikte met eindkappen		
53 mm
Paneelhoogte			
500 mm
Maximale breedte			
12000 mm , ( breder in overleg )
Maximale hoogte 			
12500 mm in overleg
Windbelasting			
Klasse 4
Luchtdoorlatendheid		
Klasse 3
Waterdichtheid			
Klasse 3
Gewicht				
8 Kg / m2
Isolatiewaarde 			
k = 0,991 W / m2 K
Beplating				Aluminium, stucco embosseerd
Standaard kleuren*			
Ral kleuren : 9006 , 9010, naturel
Ramen in paneel**			
Rechthoekig, Ovaal, Rond, Volglaspanelen
Loopdeur				
Met normale dorpel ca. 180 mm,
				
Met Ultra lage dorpel ca. 22 mm
* Kleuren kunnen wij zigen, controleer de actuele kleuren
** Deuren in combinatie met een volglas paneel worden als CPA-50 aangeduid

APR-50 INDUSTRIEDEUR
Opbouw
Het type APR-50 is opgebouwd uit geisoleerde panelen van 50 mm dik. Het paneel is
opgebouwd uit 2 stalen met daar tussen een PolyUrethaan schuim. Aan de binnenzijde
op de hoogte van de scharnieren zij n 2,25 mm dikke stalen strips ingeschuimd waarin de
parkers van de scharnieren worden bevestigd.
De panelen zij n 500 mm hoog en hebben een messing groef verbinding. Afhankelij k van de
afmetingen worden de panelen aan de binnenzijde versterkt met ribben.

Aanzicht
De buitenzijde van het paneel heeft een microprofilering, de plaat heeft een stucco design.
Er zij n 3 kleuren standaard beschikbaar.

technische gegevens
Paneeldikte 			
50 mm
Paneeldikte met eindkappen		
53 mm
Paneelhoogte			
500 mm
Maximale breedte			
12000 mm , ( breder in overleg )
Maximale hoogte 			
12500 mm in overleg
Windbelasting			
Klasse 5 max 1300 Pa ( max bij test instituut )
Luchtdoorlatendheid		
Klasse 3
Waterdichtheid			
Klasse 3
Gewicht				
13 Kg / m2
Isolatiewaarde paneel		
k = 0,700 W / m2 K
Beplating				Aluminium, stucco embosseerd
Standaard kleuren*			
Ral kleuren : 7016 , 9006, 9010, naturel
Ramen in paneel**			
Rechthoekig, Ovaal, Rond, Volglaspanelen
Loopdeur				
Met normale dorpel ca. 180 mm,
				
Met Ultra lage dorpel ca. 22 mm
* Kleuren kunnen wij zigen, controleer de actuele kleuren
** Deuren in combinatie met een volglas paneel worden als CPR-50 aangeduid
genoemde classificaties bij geheel gesloten deuren

AVF-50 INDUSTRIEDEUR
Opbouw
Het type AVF-50 is opgebouwd uit panelen die zij n vervaardigd van een frame van zware
aluminium profielen van 50 mm dik. In dit frame worden kunststof of hardglazen ramen
gemonteerd. De ramen worden opgesloten aan de buitenzijde met rubber en aan de binnen
zijde met een kunststof glaslat.
De profielen zij n standaard naturel geanodiseerd. De hoogte van de panelen is afhankelij k
van de totaal hoogt een indeling van de deur, of de wens van de klant, en kan varieren van
300 tot 880 mm. De breedte indeling is standaard gelij k verdeeld, echter kan dit ook op klant
wens worden aangepast.

Aanzicht
De aluminium profielen zij n aan de buitenzijde afgerond. Dit geeft een robuust uiterlij k.
Door de toepassing van zware en brede profielen is veel aluminium te zien. In plaats van
doorzichtige ramen kan men ook uit diverse andere heldere en ondoorzichtige vullingen
kiezen. Krasvaste ramen of ramen van PolyCarbonaat zij n mogelij k.
Een speciale toepassing is de GR vulling. Een speciaal door ALBIN ontwikkeld rooster voor
parkeergarages. Er is een optimale ventilatie, men kan er niet door heenkij ken en het
regenwater wordt naar de buitenzijde geleid.

technische gegevens
Paneeldikte 			
50 mm
Paneeldikte met eindkappen		
53 mm
Paneelhoogte			
300 - 800 mm
Maximale breedte			
12000 mm , ( breder in overleg )
Maximale hoogte 			
12500 mm in overleg
Windbelasting			
Klasse 5 max 1300 Pa ( max bij test instituut )
Luchtdoorlatendheid		
Klasse 3
Waterdichtheid			
Klasse 2
Gewicht				
13 Kg / m2
Isolatiewaarde paneel		
k = 3,2 W / m2 K
Standaard kleuren			naturel geanodiseerd			
Loopdeur				
Met normale dorpel ca. 180 mm,
				
Met Ultra lage dorpel ca. 22 mm
genoemde classificaties bij geheel gesloten deuren

APR-40 INDUSTRIEDEUR
Opbouw
Het type APR-40 is opgebouwd uit geisoleerde panelen van 40 mm dik. Het paneel is
opgebouwd uit 2 staalverzinkte platen met daar tussen een PolyUrethaan schuim.
De panelen zij n 500 en 610 mm hoog en hebben een messing groef verbinding. Afhankelij k
van de afmetingen worden de panelen aan de binnenzijde versterkt met ribben.
De volglaspanelen zij n opgebouwd uit aluminium profielen van 40 mm dik. Het is mogelij k
om verschillende soorten ramen in de panelen te plaatsen. De profielen zij n standaard
naturel geanodiseerd.

Aanzicht
De buitenzijde van het paneel heeft een microprofilering, de plaat heeft een glad design.
Er zij n 10 kleuren standaard beschikbaar.

technische gegevens
Paneeldikte 			
40 mm
Paneeldikte met eindkappen		
42 mm
Paneelhoogte			
500 / 610 mm
Maximale breedte			
8000 mm
Maximale hoogte			
6000 mm
Windbelasting			
Klasse 4
Luchtdoorlatendheid		
Klasse 2
Waterdichtheid			
Klasse 2
Gewicht				
11 Kg / m2
Isolatiewaarde paneel		
k = 1,1 03 W / m2 K
Beplating				Staal, glad
Standaard kleuren*			
Ral kleuren : 1013, 1021, 2001, 3000, 5002, 5003,
				
5010, 6002, 6009, 7005, 7016, 7022, 7044, 8014,
				
9002, 9005, 9006, 9007, 9010, RVS optiek*
Ramen in paneel**			
Rechthoekig, Ovaal, Rond, Volglaspanelen
Loopdeur				
Met normale dorpel ca. 180 mm,
				
Met Ultra lage dorpel ca. 22 mm
* Beperkt leverbaar
genoemde classificaties bij geheel gesloten deuren
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