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DUBBELVLEUGELIGE KOEL- EN VRIESDRAAIDEUREN
MET INGESCHUIMD KADER

- isotherme koeldraaideuren type ZDD - FDD - TDD met dubbele deurvleugel
- isotherme vriesdraaideuren type FDD - TDD - DDD met dubbele deurvleugel
- voor montage op ISOBAR-panelen met treksluitingen en modulaire inplanting

- Deurkader :
- type A : - thermisch onderbroken samengesteld kader

met afwerking en isolatie zoals standaardafwerking van 
de panelenmet ingeschuimde sluitsystemen minimum 
om de 600 mm passend op de wandpanelen

- afmetingen : veelvoud van module 300 mm
- kozijndikte aangepast volgens wanddikte koel- of vriescel 

ZDD = kaderdikte 60 mm – montage op panelen D6
FDD = kaderdikte 80 mm – montage op panelen D8
TDD = kaderdikte 100 mm – montage op panelen D10
DDD = kaderdikte 140 mm – montage op panelen D14

- met randverwarming 220 volt op vriesdraaideuren

- Deurblad : - half opliggend - half inliggend
- isolatie polyurethaan PUR

voor koel- en vriesdraaideuren :
- dikte 100 mm
- K-waarde : 0,17 kcal/m2.h.°C of 0,21 W/m2.K

- bekleding standaard : gegalvaniseerde staalplaat van 0,63 mm 
standaardafwerking : polyesterlak 25 µm wit RAL 9010 voedingskwaliteit

- Dichting : - hermetische sluiting met dubbele dichtingsrubber 
gemakkelijk vervangbaar door clipssysteem

- onderaan voorzien van in hoogte afstelbare sleeprubbers op vloer

- Deurbeslag : - stijgende kunststofscharnieren - zwart kleur RAL 9005
- centraal deurkruksysteem in kunststof

uitwendige kruk in zwarte kleur - met slot
inwendige kruk in groene kleur - met noodopener

- Opties : - raildoorgang 400 x 500 mmh
- deurkader in inox AISI 316 (niet voor ODE/ODD-deuren)
- deurblad in inox AISI 316 gebouchonneerd 
- deurblad gelakt rood – blauw – groen – plastisol wit 
- randverwarming 24 volt (zonder transformator)
- dictator deurpomp
- kijkraam in PVC: 300 x 400 mm of 300 x 800 mm
- kijkraam in inox: 300 x 400 mm of 300 x 800 mm
- rond kijkraam in inox diameter 200 mm
- overdrukventiel voor vriescellen type K79 of FM2230

Prijzen af fabriek in EURO excl. BTW./ Prix départ usine en EURO excl. TVA / Price ex works in EURO excl. VAT / Preise in EURO ab Werk excL MwSt.

type A
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KOEL- EN VRIESDRAAIDEUREN,  INGESCHUIMD PU-KADER  - DUBBELVLEUGELIG 
PORTES PIVOTANTES POSITIVES ET NEGATIVES A CADRE INJECTE - DOUBLE BATTANT
POSITIVE AND NEGATIVE HINGED DOORS WITH FOAMED DOORFRAME - DOUBLE LEAF 
ZWEIFLÜGELIGE KÜHL-UND GEFRIERDREHTÜREN MIT AUSGESCHÄUMTEN RAHMEN

ZDD - FDD - TDD - DDD

A
temp. type

+°C


