Agridoor &
Omnidoor deuren
Kunststof binnen- en buitendeuren
voor de moderne (agrarische) bouw

Agridoor
kunststof binnendeuren

Agridoor Iso-plus
binnendeuren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oerdegelijke, robuuste constructie
Glad oppervlak voor optimale hygiëne
Bestand tegen desinfectiemiddelen
Deurblad voorzien van gladde PP-plaat
(polypropyleen panelen)
Standaard isolerende XPS kern (40 mm)
Compleet met RVS-hoekkozijn en RVS-scharnieren
Kleur grijs (overeenkomstig RAL 7040)
Snelle, eenvoudige montage
Ook verkrijgbaar als dubbele draaideur, schuifdeur
en deur met schuifknop
Universele draairichting (zowel links- als rechts
draaiend)
Inclusief tochtstrip en kunststof handgreep
In verschillende uitvoeringen leverbaar
(geheel dicht, met plexiglas ruit)
Volledig voorgemonteerd geleverd
Vanuit voorraad leverbaar in een groot aantal
afmetingen
Ook in afwijkende (project)afmetingen mogelijk

Onverslijtbaar en direct in te bouwen
Speciaal voor toepassingen in stallen, hallen en loodsen levert Bouwimpex de Agridoor Iso-plus
kunststof deuren. Deze hoogwaardige deuren zijn gemaakt van onverslijtbaar kunststof en worden
compleet met RVS-hoekkozijn geleverd voor een snelle en eenvoudige montage. Agridoor deuren zijn
geheel corossievrij, vochtbestendig en bovendien fraai om te zien.
Agridoor Iso-plus deuren worden geheel voorgemonteerd geleverd en zijn dus zonder tijdsverlies
direct in te bouwen. Enkel de standaard meegeleverde kunststof handgreep dient bevestigd te worden.
Naar keuze zijn de deuren links- of rechtsdraaiend te plaatsen.
Vooral bij toepassingen met kunststof afdelingswanden in de moderne varkenshouderij kan een
vochtbestendige Agridoor binnendeur niet ontbreken. Maar ook in de hallenbouw en industrie zie
je deze onderhoudsvrije deuren steeds vaker. Juist op die plaatsen waar hygiëne, degelijkheid en
bestendigheid tegen corrosie belangrijk is, zijn Agridoor Iso-plus kunststof binnendeuren dé oplossing.
Agridoor kunststof deuren zijn ook leverbaar met ergonomische schuifknop, eveneens duurzaam en
gebruiksvriendelijk. Ideaal voor het gebruik in luchtwassers, waar de traditionele sloten nog weleens
corrosievorming vertonen. Tevens zijn de deuren optioneel te verkrijgen met diverse accessoires zoals
een paniekslotkast, een knopcilinder en een verluchtingsrooster.
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Agridoor
binnendeuren

Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Omnidoor

kunststof buitendeuren

Omnidoor kunststof
buitendeuren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oerdegelijke, robuuste constructie
Vocht- en UV bestendig
Met isolerende, brandvertragende XPS-kern
Hoogwaardige dubbelzijdige polyester afwerking
Compleet met RVS-hoekkozijn en RVS-scharnieren
Standaard kleur: wit
(in meerdere RAL-kleuren verkrijgbaar)
Snelle, eenvoudige montage
Standaard als draaideur (dubbele deuren mogelijk)
Inclusief tochtstrip en kunststof handgreep
Optioneel: plexiglas of iso-glas raam 710 x 710 mm
Volledig voorgemonteerd geleverd
Ook leverbaar met codeslot
Vanuit voorraad leverbaar in een groot aantal
afmetingen
Ook in afwijkende (project)afmetingen mogelijk

Onder alle weersomstandigheden...
In de moderne stallen- en hallenbouw wordt steeds vaker gekozen voor de oerdegelijke Omnidoor
buitendeuren. En niet zonder reden. Omnidoor deuren zijn immers vocht- en UV-bestendig en kunnen
hiermee diverse weersomstandigheden perfect doorstaan. De deuren hebben een geïsoleerde kern van
zelfdovend PIR-schuim en zijn afgewerkt met een dubbelzijdige polyester beschermlaag.
Omnidoor deuren worden standaard in wit geleverd, maar kunnen ook besteld worden in boerengroen,
bruin of in andere RAL-kleur lakken. Kies voor een eenvoudig maar doelmatig plexiglas raam of hoogwaardig isolerend dubbelglas met RVS-raamomlijsting. De mogelijkheden zijn legio!
Natuurlijk zijn de Omnidoor buitendeuren om het deurblad voorzien van een sterk RVS kader en
worden ze geheel compleet met RVS-kozijn en handgrepen geleverd. Inbouwen, klaar!

Afmetingen (sparingsmaten in mm)
Agridoor & Omnidoor enkele deuren:

Afmetingen (sparingsmaten in mm)
Agridoor & Omnidoor dubbele deuren:

Breedte

Hoogte

Breedte

Hoogte

750

2000

1500

2500

750

2125

2500

2500

750

2375

2500

2750

875

2000

875

2125

875

2375

1000

2000

1000

2125

1000

2375

1250

2000

1250

2375

Naast bovenstaande uitvoeringen kunnen ‘op-maat’ en voor uw specifieke projecten verschillende
andere versies worden geproduceerd.

Heeft u na het lezen van deze brochure
nog vragen?
We informeren u graag verder! Neem contact op met onze afdeling Verkoop:
+31 (0)342 – 420 233. Of mail naar sales@bouwimpex.nl
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Omnidoor
buitendeuren

Bekijk online

Bezoek onze website
voor meer informatie
en projecten.

Bouwimpex B.V.
Mercuriusweg 15A
3771 NC Barneveld
Telefoon: +31 (0)342 420 233
E-mail: sales@bouwimpex.nl
www.bouwimpex.nl

