
PANELEN KOELSCHUIFDEUR/-WAND ISO-100s PANELEN KOELSCHUIFDEUR/-WAND IS

VERNIEUWD EN 

VERBETERD!

Schuifdeurwand met panelen in standaard kleur

Een deur met 40 jaar ervaring 
De ISO-100s is al tientallen jaren een topper 
in het Damm assortiment. Uitermate geschikt 
voor het samenstellen van geheel wegschuifbare 
wanden en veel toegepast bĳ  koel- of stook-
cellen voor bĳ voorbeeld bollen, uien, witlof en 
aardappelbewaring.

Bewezen kwaliteit, nu nog beter! 
Ons R&D team heeft het ontwerp van dit 
deurtype eens goed tegen het licht gehouden 
en dat heeft een paar stevige verbeterpunten 
opgeleverd. We maken uiteraard gebruik van 
onze nieuwste railsystemen en de verbeterde 
dubbele rubber afsluitprofi elen zorgen voor 
een betere afdichting. De aluminium omran-
dingsprofi elen en constructie zĳ n bovendien 
effi ciënter, wat een gunstigere prĳ sstelling 
mogelĳ k maakt. 
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De vernieuwde 
koelschuifdeur/-wand 
ISO-100s

Onveranderde kwaliteit:
   Deurblad opgebouwd uit stalen sandwich-
panelen met een kern van 100mm isolatie 

   Aluminium omrandingsprofi el.
   Schuivend op duurzame magnelis stalen rails 
met een uitzonderlijke corrosieweerstand.

   Optimale toegankelijkheid in de breedte en 
hoogte.

   Leverbaar tot zeer grote afmetingen.

Nu verbeterd:
   Gunstigere prijsstelling door effi ciëntere 
productie.

   Verbeterde afdichting rondom dankzij 
fl exibelere dubbele rubbers, waardoor het 
donker en koel blijft in de cel.

   Als bouwpakket sneller en eenvoudiger te 
assembleren  

   Uitvoering met een sterkere aluminium 
omranding waardoor de (vaak hoge) deuren 
robuust en stevig zijn.

   Optie: voor een nóg hogere isolatiewaarde 
nu ook leverbaar met een koudebrugvrij 
profi el (condensvrij).

Bel naar 0527 201 777 of stuur een mail 
naar info@dammdeuren.nl voor een afspraak 
of een offerte op maat.

Wij voeren een beleid van constante productverbetering. Hierdoor kunnen de producten afwijken van de afbeelding(en) in deze uitgave.

Doorsnede detail onderrollende schuifdeur ISO-100s Bovenaanzicht schuifdeurwand ISO-100s

Schuifdeurwand in een afwijkende kleur

Schuifdeurwand (22m breed, 8m hoog) met panelen in standaard kleur

info@dammdeuren.nl
www.dammdeuren.nl

Gildenweg 18, 8304 BC Emmeloord
(0527) 201 777
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