
BDD-60-HC 

High Care 
draaideuren
BDD-HC

n Voor koel- of geconditioneerde ruimten boven 0°C.

n Tevens zeer geschikt voor ongeconditioneerde bedrijfsruimten

n Stompe deur met schuine foodsafe RVS-kozijnprofielen     

n  Naadloze RVS-hoekdetails 

n In isolatiepanelen-, beton- of metalstud wand

n Hoge graad van foodsafe afwerking  

n Uitstekend te combineren met de brandwerende serie HC-BW
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Standaard afmeting: 1.000 x 2.300 mm

Deurblad
Kern :  

Dikte   : 

Afwerking :   

   

Afdichting : 

Draairichting : 

Kozijn
Inbouw :   

Kozijn :    

   

   

  

Deurbeslag
Scharnieren :  

Openers :  

Afsluiting : 

Draairichting : 

Toepassing
Door zijn robuuste uiterlijk en door toepassing van geschikte foodsafe

details en louter anorganische materialen is deze stompe loopdeur 

uitermate geschikt voor intensief gebruik in High Care foodproductie- en 

opslagruimten of als scheiding tussen binnen- en buitenomgeving. 

BDD-60-HC
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Deurbladafwerking in 0,8 mm RVS-304 zonmotief 

Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien 

van 150 hard-pvc levensmiddelenfolie 150 mu in diverse kleuren    

Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat voorzien 

van PET 55 mu in RAL 9010    

Venster met isolerende beglazing (triple 6-20-4-20-6) met  

anti-splinterfolie, gevat in 2 RVS-kaders, kijkmaat 360 x 560 mm hoog 

Lekdorpelprofiel aan het deurkozijn bij buitenopstelling

Schopplaten in RVS

Dorpel paneelinbouw, kozijn rondom

Knopcilinder

Deurdranger met glijarm in RVS-look of aluminium 

Afwijkende en aanvullende beslagmogelijkheden  

(zoals o.a. gelijksluitende cilinders)

Scharnieren met dievenklauw bij buitenopstelling

Roma-elektrische sluitplaat

Hoogwaardig isolerend geschuimd doos profiel

BDD-60-HC: 60 mm 

Aan beide zijden sendzimir verzinkte 0,75 mm  

staalplaat voorzien van polyesterlak coating dik 25 mu  

in diverse kleuren

3-zijdig zwart soepel rubber profiel bevestigd op het  

deurblad en een valdorpel onder het deurblad

DIN-links of DIN-rechts

In isolatiepanelen-, beton- of metalstud wand 

Blind bevestigd RVS-304 geslepen kozijn met  

contrakozijn.

Profielen met afgeschuinde zijden, in verstek gelaste

hoeken.

RVS heavy duty scharnieren met schijflagers 

RVS-deurkruk aan beide zijden 

Insteekslot met RVS-voorplaat. Eurocilinder afsluiting

DIN links of rechts 

(bij 2-vleugelig loopvleugel links of rechts)


