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Overheaddeuren T40 & T80-serie

Damm Deuren b.v.
 
Ooit	begonnen	met	het	produceren	van	deuren	voor	in	
de	akkerbouw,	omvat	het	assortiment	tegenwoordig	vele	
soorten	deuren	waarbij	wij	ons	richten	op	vrijwel	alle	
sectoren.
 
Zo	leveren	wij	industriële	schuifdeuren	voor	vliegvelden	
tot	bedrijfsdeuren	voor	logistieke	centra.	Tevens	zijn	wij	
gespecialiseerd	in	garagedeuren	en	loopdeuren	voor	
de	particuliere	sector	in	zowel	renovatie-	en	nieuwbouw	
toepassing.

In	2006	werd	het	huidige	pand,	gelegen	aan	de	 
Titaniumweg	4	te	Emmeloord	betrokken.	 
Mede	door	onze	vele	innovaties	heeft	Damm	Deuren	 
een		gezonde	groei	doorgemaakt	in	de	afgelopen	jaren.	
 
Momenteel	beschikken	wij	over	een	productiehal	van	
8.000m2	vloeroppervlak	waar	de	productie	van	o.a.	 
schuifdeuren,	snelloopdeuren,	gevelelementen,	brand- 
werende	rolschermen	en	dergelijke	plaatsvindt.	
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Maatwerk
Bij	het	vinden	van	de	juiste	overheaddeur	zijn	veiligheid,	
duurzaamheid,	maatwerk	en	uitstraling	voor	u	van	groot	 
belang.	U	zoekt	een	betrouwbaar	product	dat	zonder	
pro-blemen	onder	alle	omstandigheden	functioneert.	
Een	product	dat	zich	heeft	bewezen	en	op	basis	van	uw	
specifieke	wensen	wordt	gefabriceerd	en	tijdig	wordt	
geleverd.

Onze	overheaddeuren	voldoen	aan	de	strengste	Europese	
richtlijnen	op	het	gebied	van	veiligheid	en	duurzaamheid.	
De	overheaddeuren	zorgen	in	uiteenlopende	toepassingen	
en	onder	wisselende	weersomstandigheden	(temperatuur,	
wind	en	water)	voor	een	betrouwbare	en	toegankelijke	
gevelafsluiting.

Wij	bieden	u	een	uitgebreid	assortiment	kwalitatieve
overheaddeuren	en	innovatieve	specials.	Van	staal	en	
aluminium,	met	of	zonder	vensters,	in	bijna	iedere	gewenste	
maat	en	kleur.	Dankzij	de	vele	combinatiemogelijkheden	
kunnen	de	deuren	eenvoudig	worden	geïntegreerd	in	zowel	
industriële	als	commerciële	gebouwen.	Ze	zijn	gemakkelijk	
te	bedienen,	functioneel	en	vergroten	de	uitstraling	van	uw	
pand.	Deze	brochure	geeft	een	gedetailleerd	overzicht	van	
onze	modellen,	materialen,	productvarianten	en	specials.	
Op	basis	hiervan	kunt	u	samen	met	uw	adviseur	uw	
specificaties	bepalen.	Ook	voor	uw	gevel	bieden	wij	een	
kwaliteitsoplossing	voor	een	passende	prijs.

Duurzaamheid 
Al	onze	producten	worden	op	maat	in	de	fabriek	 
geproduceerd.	Hierdoor	is	er	vrijwel	geen	bouwafval.	
Op	de	bouwplaats	worden	alle	producten	afgemonteerd	
en	zijn	de	deuren	in	haar	geheel	demontabel.	
 
De	gebruikte	staal-	&	aluminiumproducten	kunnen	aan	
het	eind	van	de	levensduur	100%	worden	hergebruikt	
als	grondstof	in	plaats	van	te	worden	afgedankt.	
 
Een	van	de	grootste	voordelen,	bekeken	vanuit	duur-
zaamheid,	is	het	feit	dat	het	keer	op	keer	met	behoud	
van	kwaliteit	kan	worden	gerecycled.	In	de	Nederlandse	
bouw	wordt	momenteel	bijv.	94%	van	het	aluminium	
gerecycled.	

Kwaliteit gegarandeerd
Bij	onze	overheaddeuren	kunt	u	vertrouwen	op	optimale	
veiligheid	en	duurzaamheid	van	het	product,	de	
levering,	montage	en	service.	Wij	staan	garant	voor	de	
beste	kwaliteit.	Uiteraard	voldoen	onze	overheaddeuren	
aan	de	CE-NEN	normen	en	zijn	onze	deuren	Tüv	
gecertificeerd.

Flexibel

Onze	overheaddeuren	worden	samengesteld	uit	
verschillende	secties,	van	bijvoorbeeld	staal	of	alumin-
ium.	Dit	geeft	u	de	mogelijkheid	uw	overheaddeur	het	
gewenste	formaat	te	geven	en	de	uitstraling	die	u	wenst.	
Bovendien	kunnen	de	deuren	in	elke	RAL-kleur	worden	
uitgevoerd.

Onze	ervaren	ingenieurs	beschikken	over	de	expertise	
om	ook	voor	complexe	situaties	een	passende	over-
headdeur	te	ontwikkelen.

Duurzaam

Natuurlijk	wilt	u	een	overheaddeur	die	volledig	
aansluit	bij	uw	wensen	en	bovendien	lang	meegaat	
en	probleemloos	functioneert.	De	panelen	in	onze	
deuren	zijn	perfect	beschermd	tegen	corrosie,	dankzij	
het	gebruik	van	hoogwaardige	materialen,	die	verzinkt	
en	gecoat	zijn.	Het	beslag	kan	in	RVS	304	en	316	
worden	uitgevoerd.	Hiermee	wordt	een	lange	
levensduur	gegarandeerd,	zelfs	onder	extreme	
weersomstandigheden.

Gecertificeerd

Voor	het	waarborgen	van	de	kwaliteit	en	veiligheid	v
an	industriële	deuren	zijn	door	de	Europese	
Commissie	(Europese)	richtlijnen	vastgelegd	in	de	
norm	EN	13	241-1:2003.	Al	onze	overheaddeuren	
voldoen	ruimschoots	aan	de	in	CE-NEN-norm	
gestelde	eisen.	Dit	is	vastgesteld	door	het	
geaccrediteerde	Zweedse	onderzoekscentrum	
SP	Technical	Research	Institute	of	Sweden.

Vertrouwd

Onze	overheaddeuren	worden	volledig	in	Europa	
geproduceerd.	Door	middel	van	productinnovatie	en	
uitgebreide	interne	kwaliteitscontrole	houden	wij	de	
kwaliteitsstandaard	hoog.	Met	onze	producten	behoren	
wij	tot	de	toonaangevende	bedrijven	in	Europa.

Overheaddeuren T40 & T80-serie
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Overheaddeuren T40 & T80-serie

TYPE T40 & T80

Damm	overheaddeuren	voldoen	aan	de	
strengste	Europese	richtlijnen	op	het	gebied	van	
veiligheid	en	duurzaamheid.	De	overheaddeuren	
zorgen	in	uiteenlopende	toepassingen	en	onder	
wisselende	weersomstandigheden	(temperatuur,	
wind	en	water)	voor	een	betrouwbare	en	
toegankelijke	gevelafsluiting.	

Wij	bieden	u	een	uitgebreid	assortiment	
kwalitatieve	overheaddeuren	en	innovatieve	
specials.	Van	staal	en	aluminium,	met	of	zonder	
vensters,	in	bijna	iedere	gewenste	maat	en	kleur.	
Dankzij	de	vele	combinatiemogelijkheden	kunnen	
de	deuren	eenvoudig	worden	geïntegreerd	in	
zowel	industriële	als	commerciële	gebouwen.	
Damm	deuren	zijn	gemakkelijk	te	bedienen,	
functioneel	en	vergroten	de	uitstraling	van	uw	
pand.

Technische specificaties T40 & T80-serie 
standaard optioneel

Uitvoering 	 	Opgebouwd	isolatiepaneel,	welke	tweezijdig	voorzien	zijn	van	een		0,50	mm	dikke	
	 hoogwaardige	sendzimir	verzinkte	polyester	gecoate	staalplaat.	

Paneeldikte 	 40	mm	/	80	mm.
Paneelhoogte (Breedte)	 610	mm.

Staaldikte	 Binnenzijde		 0.50	mm	verzinkte	staalplaat		(275	gr/m2).
	 Buitenzijde		 0,50	mm	verzinkte	staalplaat		(275	gr/m2).
Isolatiewaarde	 	40	mm	polyurethaan	(PUR)	HCFK	vrij	/	80	mm	polyurethaan	(PUR)	HCFK	vrij.
R-waarde paneel 1,65 m2KW / 3,43 m2 KW.
Geluidsreductie	 26	Db	/	28,7	Db.
  
Profilering 		 Binnenzijde		 gelinieerd.
	 Buitenzijde			 Stucco	gelinieerd.
  Umbra / Nature / Antra / Glad / Cassette / Plank.

Railssysteem	 Verticaal,		hoog	of	normaal	plafondsysteem	afhankelijk	van	de	beschikbare	bovenruimte.	
  Tevens is een daklijnvolgende en een dock systeem uitvoering leverbaar.
 Optioneel kan Roestvrij 304 beslag worden toegepast.

Beglazing	 	Geanodiseerde	aluminium	glassectie	bestaande	uit	ramen	van	geïsoleerd	acrylaatglas,	 
enkelvoudig	en	geïsoleerd	hardglas	of	polycarbonaat.	Meer	glassoorten	op	aanvraag.

  Tevens kan in het sandwichpaneel een kijkvenster worden gemonteerd.
  
Afdichting	 Rondom	tochtwerend	rubberprofiel.

Kleur	 Binnenzijde	 Ral	9002	(grijs/wit).
	 Buitenzijde		 Ral1021	(koolzaad	geel),	Ral3000	(vuurrood),	
	 	Ral	5010	(gentiaanblauw),	Ral	6009	(dennengroen),	Ral	7016	(antraciet	grijs),	Ral	8014	(sepiabruin),	

Ral	9006	(licht	zilvergrijs),	Ral	9007	(donker	zilvergrijs),	Ral	9010	(zuiverwit),	Ral	9002	(grijs	/	wit).
  Ral 1015 (licht ivoorkleurig), Ral 3003(robijnrood), Ral 3004(purperrood), Ral 5003 
	 (saffierblauw),	Ral	6005	(mosgroen),	Ral	7021	(zwartgrijs),	Ral	7022	(omberggrijs),	Ral	7035			
	 (lichtgrijs),	Ral	9001(cremewit),	Ral	9005(gitzwart),	RAL	kleur	naar	keuze	(gespoten).

Bediening	 	Handbediend	met	trekkoord,	elektrisch bediend met noodslinger, kettingtakel,  
diverse bedieningen op de elektrische aandrijving.

Aandrijving	 	Elektrische	aandrijving	met	ingebouwde	veerbreukbeveiliging	en	zelftestende	onderloop-	 
beveiliging	middels	fotocel	in	bodemrubber.

	 	De	bedieningskast	en	motor	zijn	standaard	uitgevoerd	in	een	IP	65	uitvoering.	Hierdoor	is	alles	
stof-	&	spuitwaterdicht	afgewerkt.	Optioneel kan een ontkoppelbare motor worden geleverd.

Loopdeur	 	De	deur	kan	worden	voorzien	van	een	naar	buitendraaiende	loopdeur	met	klinkstel	en	 
cilinderslot,	deurdranger	en	bij	elektrische	bediening	een	loopdeurcontact.

Beveiliging	 	Veerbreuk	beveiliging,	kabelbreuk	beveiliging,	onderloop	beveiliging,	slappe	kabelbeveiliging, 
optil beveiliging.

Overige opties  Loopdeur, kijkvensters, glassecties, kick-out venster, ventilatierooster. afstandbediening tot 999 
deuren mogelijk op 1 afstandsbediening, radar, sleutelschakelaar.

Bouwkundige voorzieningen	 	Voor	alle	producten	zijn	detailbladen	verkrijgbaar	met	gegevens	over	maatvoering	en	
	 bouwkundige	voorzieningen.

www.dammdeuren.nl

Kenmerken

•	 Duurzaam
•	 	Gecertificeerd	conform	TÜV	eisen,	CE,	
	 EN	13241-1:2003	en	NEN	normen
•	 Alle	Ral	kleuren	mogelijk,	mat	of	glanzend
•	 Toepasbaar	in	renovatie	en	nieuwbouw
•	 In	breedtes	tot	12.000	mm	leverbaar
•	 	Ook	in	RVS	en	aluminium	uitvoering	verkrijgbaar
•	 	Te	leveren	in	handbediend,	elektrisch	bediend	

met	verenpakket,	kettingtakel	of	walsmotor
•	 Zeer	lange	levensduur	en	onderhoudsarm
•	 Inbouwhoogte	vanaf	200	mm
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Als u kiest voor isolatie en duurzaamheid 

Hoge isolatiewaarde

Al	onze	overheaddeuren	bestaan	uit	40	of	80	millimeter	dikke	
stalen	sandwichpanelen	(secties)	die	vrijwel	naadloos	in	 
elkaar	schuiven.	De	voor-	en	achterzijde	van	de	panelen	 
zijn	vervaardigd	van	extra	dik	staal	(0,5	mm).	Daar	tussenin	
bevindt	zich	een	brandvertragende	schuimkern	van	
polyurethaan	(CFK-vrij).	Dit	alles	levert	een	isolatiewaarde	
op	in	de	hoogste	klasse	van	de	CE-normering,	hetgeen	uw	
energiegebruik	aanzienlijk	verlaagd.

Lange levensduur

Dankzij	de	extra	dikke	stalen	beplating	(0,5	mm),	die	boven-
dien	is	verzinkt	en	gecoat,	zijn	de	deuren	optimaal	beschermd	
tegen	vervorming	en	corrosie.	U	bent	hierdoor	verzekerd	van	
een	lange	levensduur.	Daarnaast	zijn	de	panelen	voorzien	
van	een	extra	geïntegreerde	stalen	versterkingsstrip.	Deze	
zorgt	voor	een	betere	stabiliteit	en	langdurig	functioneren	van	
alle	bevestigde	componenten.

Op maat

Overheaddeuren	worden	volledig	op	maat	gefabriceerd	en	op	
locatie	gemonteerd	en	geïnstalleerd.
De	deuren	kunnen	desgewenst	worden	voorzien	van	een	
loopdeur	en/of	vensters.	De	overheaddeuren	worden
geleverd	met	handbediening,	een	kettingtakel	of	motor.

De	meest	gebruikte	industriële	overheaddeur	is	
ons	T40-model.	Een	in	staal	uitgevoerde	deur	die	
universeel	toepasbaar	is	en	op	maat	wordt	gemaakt	
(tot	12	meter	breed).

Algemene kenmerken van T-panelen

Model Dikte binnenzijde 
beplating Dikte paneel R-waarde K-waarde Db-waarde

40 mm 0,5	mm 40	/	100	mm 1,65	/	3,43	M2 K/W 0,55	/	0,28	W/m2K 26	Db

Standaard RAL-kleuren 
T40	buitenzijde	1021,	3000,	5010,	6009,	7016,	8014,	9002,	9006,	9007
T80	buitenzijde	9002
T40	en	T80	buitenzijde	Umbra	profilering	9006,	9010,	9007,	7016
T40	en	T80	binnenzijde	9002
Op	aanvraag	kunnen	nagenoeg	alle	RAL	kleuren	geleverd	worden.
Kijk	op	www.dammdeuren.nl	voor	meer	informatie.
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T40, standaard met vingerklembeveiliging

Ons	standaard	model	heeft	aan	de	buitenzijde	een	stucco
design	(reliëf)	met	horizontale	belijning,	waardoor	de	deur	
een	fraaie	uitstraling	krijgt.	De	buitenzijde	van	de	panelen	kan	
worden	geleverd	in	diverse	standaard	kleuren.	Tegen	meer-
prijs	kan	de	overheaddeur	zelfs	in	iedere	gewenste	RAL-kleur	
worden	gecoat.	De	binnenzijde	van	de	deur	is	glad	met	
horizontale	belijning	en	is	standaard	gecoat	in	RAL	9002.	
Dit	geldt	ook	voor	de	Nature,	Umbra	en	Antra	profileringen.	
Al	onze	overheaddeuren	zijn	CE-goedgekeurd	dus	veilig	in	
gebruik.

Het	T40	standaard	model	biedt,	door	de	speciale	vorm	van	de	
panelen,	extra	veiligheid.	De	vingerklembeveiliging	voorkomt	
dat	vingers	tussen	de	panelen	kunnen	komen	bij	het	openen	
en	sluiten	van	de	deur.	Bij	het	gebruik	van	overheaddeuren	
tot	een	hoogte	van	2.500	mm	(hoogte	knikpunt	topsectie)	is	
vingerklembeveiliging	wettelijk	verplicht	(CE-normering).	Voor	
hogere	overheaddeuren	geldt	dit	niet.	Maar	wij	hebben	
ervoor	gekozen,	ongeacht	de	hoogte	van	de	deur,	deze	altijd	
met	vingerklembeveiliging	te	leveren.	De	veiligheid	van	u	en	
uw	medewerkers	is	immers	van	groot	belang.

Vensters voor meer licht en uitstraling

Wilt	u	meer	licht	brengen	in	de	ruimte	achter	de	overheaddeur
of	van	binnenuit	door	de	deur	naar	buiten	kunnen	kijken,	dan	
is	het	mogelijk	de	overheaddeur	te	voorzien	van	één	of	meer-
dere	vensters.	Bij	alle	modellen	kunt	u	kiezen	uit	isolerende	
kunststof	ovale	of	rechthoekige	vensters.	Wilt	u	de	lichtop-
brengst	extra	vergroten,	dan	bestaat	de	mogelijkheid	om	de	
beglazing	over	de	volle	breedte	van	de	overheaddeur
aan	te	laten	brengen.	In	dit	geval	combineren	wij	de	stalen	
panelen	met	een	aluminium	venstersectie.	Hierdoor	komt	er	
nog	meer	licht	naar	binnen.	Een	eenvoudige	manier	om	de	
lichtopbrengst	op	de	werkvloer	te	verhogen.	Uw	overheaddeur	
krijgt	hierdoor	tevens	een	meer	industriële	uitstraling.

Specials
Bent	u	op	zoek	naar	een	stalen	overheaddeur	met	een	
speciale	uitstraling,	dan	kunt	u	kiezen	voor	onze	specials.	
De	stalen	beplating	van	de	panelen	binnen	deze	lijn	kan	
worden	uitgevoerd	in	drie	verschillende	designs:	Umbra,	
Antra	en	Nature.

Umbra uitvoering

De	Umbra	uitvoering	heeft	een	microprofilering.	Dit	design	
wordt	in	de	bouw	steeds	vaker	toegepast	bij	wand-	en	
dakpanelen.	Door	ook	bij	de	overheaddeuren	voor	dit	
design	te	kiezen,	creëert	u	een	consistent	geheel.	De	
Umbra	is	ook	in	andere	gebouwen	goed	toepasbaar	en	is	
standaard	leverbaar	in	de	kleuren	RAL	9006,	RAL	9007,	
RA	L	9010	en	RAL	7016.	Tegen	een	meerprijs	kan	
nagenoeg	iedere	gewenste	RAL	kleur	worden	geleverd.

Antra uitvoering

De	Antra	panelen	worden	uitgevoerd	in	een	speciale	
antraciet	kleur	(kleurcode	DB703).	Daarnaast	zijn	de	
panelen	voorzien	van	een	bijzondere	textuur.	Het	geeft	
de	overheaddeur	een	eigentijdse	industriële	uitstraling,	
geheel	passend	bij	de	huidige	trends	en	moderne	
architectuur.

Nature uitvoering

Zoekt	u	een	rustige	natuurlijke	uitstraling	voor	uw	over-
headdeur,	dan	kunt	u	kiezen	voor	het	Nature	Design.	De	
bijzondere	zilverkleurige	textuur	van	dit	design	heeft	een	
onregelmatige	vlakverdeling	en	zorgt	voor	een	verrassend	
natuurlijke	uitstraling.

Umbra

Antra

Nature
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Flexibele indeling

De	AT40	overheaddeur	is	opgebouwd	uit	horizontale	
aluminium	secties.	Een	sectie	bestaat	uit	meerdere	
velden.	Een	veld	is	gevuld	met	een	vulling	naar	keuze.	
De	indeling	van	de	overheaddeur	wordt	op	maat	ontworpen.	
Hierdoor	heeft	u	optimale	creatieve	vrijheid	en	zijn	de	
AT40	overheaddeuren	geschikt	voor	de	meest	uiteenlopende	
architectonische	ontwerpen.

Individuele styling

Om	uw	overheaddeur	een	individuele	styling	te	geven,	kunt	
u	transparante	en	gesloten	vullingen	in	diverse	uitvoeringen	
combineren.	U	kunt	eindeloos	variëren.	De	secties	van	het	
AT40	model	worden	standaard	geproduceerd	van	
geanodiseerd	aluminium	(E6EV1).	De	secties	kunnen	
desgewenst	ook	in	kleur	worden	geleverd.

Duurzaam, lichtdoorlatend en fraai

Aluminium	overheaddeuren	zijn	extra	duurzaam	dankzij	het	
gebruik	van	hoogwaardige	materialen.	Door	in	het	ontwerp	
transparante	vullingen	toe	te	passen,	wordt	de	overheaddeur	
maximaal	lichtdoorlatend.	Het	geeft	de	overheaddeur	een	
fraaie	uitstraling	en	maakt	haar	bij	uitstek	geschikt	voor	repre-
sentatieve	ruimtes,	zoals	showrooms.	Daarnaast	vergroten	
transparante	vullingen	de	lichtopbrengst	in	het	pand.	Extra	
kunstverlichting	wordt	hierdoor	vaak	overbodig,	hetgeen	een	
belangrijke	besparing	kan	opleveren.

Als u kiest voor individuele creatieve speelruimte

Het	paradepaardje	onder	de	overheaddeuren	is	
ons	AT40-model.	Een	robuuste,	betrouwbare	en	
duurzame	aluminium	overheaddeur	met	zeer	
veel	variatiemogelijkheden.	Iedere	deur	wordt	
compleet	naar	uw	individuele	wensen	ontworpen	
en	gefabriceerd.	Dit	maakt	iedere	AT40	
overheaddeur	uniek	en	passend	bij	de	styling	
van	uw	gebouw	en	uw	corporate	identity.
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Gesloten bodemsectie van staal
Het	gebruik	van	transparante	vullingen	geeft	een	overhead-
deur	allure,	maar	de	sectie	aan	de	onderzijde	van	de	over-
headdeur	wordt	in	de	praktijk	vaak	sneller	vies	en	is	gevoe-
liger	voor	schade.	Veel	bedrijven	kiezen	daarom	uit	praktische	
overwegingen	voor	een	combinatie	met	een	bijpassende	
gesloten	bodemsectie	van	staal	(T40).	De	uitstraling	van	de	
stalen	bodemsectie	wordt	vanzelfsprekend	volledig	aangepast	
aan	de	styling	van	de	totale	overheaddeur.	

Uitsluitend met vingerklembeveiliging
Al	onze	overheaddeuren	zijn	CE-goedgekeurd	en	veilig	in	het	
gebruik.	T40	overheaddeuren	worden	standaard	gele-verd	
met	vingerklembeveiliging.	Deze	vingerklembeveiliging	
voorkomt	dat	vingers	tussen	de	panelen	kunnen	komen	bij	
het	sluiten	van	de	deur.	Bij	het	gebruik	van	overheaddeuren	
boven	een	hoogte	van	2.500	mm	(hoogte	knikpunt	topsectie)	
is	vingerklembeveiliging	wettelijk	niet	verplicht	(CE-normering).	
Wij	hebben	er	bewust	voor	gekozen	om	al	onze	deuren	te	
voorzien	van	vingerklembeveiliging.

Loopdeur en bediening

T40	overheaddeuren	kunnen	desgewenst	worden	voorzien	
van	een	loopdeur.	De	overheaddeuren	worden	geleverd	met	
handbediening,	een	kettingtakel	of	een	elektrisch	
aandrijfsysteem.

Aanvullende creatieve wensen?

Naast	alle	genoemde	opties,	beschikken	wij	over	de	kennis	en	
vaardigheden	om	ook	aan	meer	complexe	individuele	wensen	
tegemoet	te	komen.

Vlakvullingsmogelijkheden voor de velden in een overheaddeur

Naam Beglazing Omschrijving

Acrylaat enkelvoudig	(2	mm)	of	geïsoleerd	(21	mm) transparant

Hardglas (veiligheidsglas) enkelvoudig	(4	mm)	of	geïsoleerd	(21	mm) transparant

Polycarbonaat (slagvast) enkelvoudig	(3	mm)	of	geïsoleerd	(21	mm) transparant

Geperforeerd aluminium enkelvoudig	(3	mm) aluminium	kleur

Gesloten vlakvulling (kunststof) geïsoleerd	(21	mm) Vlakvulling	aluminium	in	RAL	kleur	naar	keuze

Specials in kunststof enkelvoudig	(3	mm)	of	geïsoleerd	(21	mm)

opaal	30%	(30%	lichtdoorlatend)
opaal	60%	(60%	lichtdoorlatend)
parel	(transparant	met	luchtbellen)
smoke	(grijs	transparant)
overige	wensen	op	aanvraag	leverbaar

Specials in hardglas enkelvoudig	(4	mm)	of	geïsoleerd	(21	mm) grijs	rookglas
overige	wensen	op	aanvraag	leverbaar

Pro-Tec Acrylaat geïsoleerd	(21	mm) transparant	-	krasvast

Pro-Tec Polycarbonaat geïsoleerd	(21	mm) transparant	-	krasvast	&	slagbestendig
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Dockdeuren

Bij	laadbruggen	(dock	levelers)	worden	altijd	overheaddeuren	
toegepast.	De	grote	hoeveelheid	deuren	(bijvoorbeeld	in	
distributiecentra)	en	het	zeer	frequente	gebruik	ervan,	stellen	
extra	hoge	eisen	aan	de	kwaliteit	van	zowel	het	materiaal	als	
het	functioneren	van	de	overheaddeuren.

Onze	speciaal	voor	dit	doel	ontwikkelde	dockdeur	is	dus-
danig	geconstrueerd	dat	ze	aan	deze	extreme	eisen	voldoet.	
Dankzij	de	doordachte	constructie	is	de	deur	minder	slijtage	
gevoelig	dan	een	standaard	overheaddeur.	Bovendien	is	de	
dockdeur	modulair	opgebouwd,	zodat	noodzakelijk	onderhoud	
sneller	kan	worden	gepleegd.	De	technische	constructie	van	
de	dockdeur	garandeert	beduidend	lagere	bouwtechnische-	
en	onderhoudskosten.	Dockdeuren	zijn	uitsluitend	leverbaar	
met	een	‘vertical	lift’	of	‘high	lift’.	Ze	zijn	standaard	uitgevoerd	
met	een	kokerconstructie	waarop	de	veren	zijn	gemonteerd.	
Vanzelfsprekend	lopen	de	kabels	binnendoor	(aanbevolen	
voor	CE-normering).	Ook	onze	T40	en	T80	dockdeuren	kun-
nen	vergaand	worden	aangepast	aan	uw	individuele	wensen.

Bijzondere overheaddeuren voor specifieke toepassingen

Naast	de	hiervoor	beschreven	T40	en	AT40	model-
len,	beschikken	wij	over	de	knowhow	en	ervaring	
om	ook	voor	specifieke	toepassingen	innovatieve	
oplossingen	te	ontwikkelen.	In	de	loop	van	de	jaren	
ontwikkelden	wij,	samen	met	klanten,	een	aantal	
speciale	overheaddeuren.	Deze	hebben	zich	inmid-
dels	in	de	praktijk	bewezen	en	zijn	standaard	in	
ons	assortiment	beschikbaar.	Bijvoorbeeld	speciale	

dockdeuren	voor	distributiecentra,	extra	isolerende	
T80	deuren	voor	opslagruimten,	aluminium	deuren	
voor	de	voedingsindustrie	en	extra	grote	overhead-
deuren	voor	bijvoorbeeld	scheepswerven	en	hangars.

Ook	voor	uw	individuele	toepassingen	kunnen	wij	
een	speciale	overheaddeur	ontwikkelen.

AT40 aluminium

In	de	voedingsindustrie	moet	onder	uiterst	strenge	hygië-
nische	omstandigheden	worden	gewerkt.	Overheaddeuren	
moeten	dagelijks	kunnen	worden	gereinigd,	zonder	dat	dit	
schadelijk	is	voor	het	materiaal.	Ook	voor	andere
toepassingen	waar	frequente	schoonmaak	van	overhead-
deuren	relevant	is,	zijn	AT40	deuren	uitermate	geschikt.
De	AT40	overheaddeur	is	speciaal	voorzien	van	isolerende	
sandwichpanelen	met	een	aluminium	binnen-	en	buitenzij-
de	(in	plaats	van	staal).	Aluminium	is	duurzaam	en	minder	
corrosiegevoelig,	ook	bij	frequente	reiniging.	Bovendien	is	
het	materiaal	licht	van	gewicht.	De	AT40	deur	is	uitsluitend	
leverbaar	zonder	vingerklembeveiliging.	De	aluminiumpane-
len	zijn	onbewerkt	en	zowel	aan	de	binnenzijde,	als	aan	de	
buitenzijde	uitgevoerd	in	stucco	met	horizontale	belijning.	De	
aluminium	panelen	kunnen	worden	gecombineerd	met	RVS-
beslag.
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T80 extra isolerende overheaddeur

Wanneer	een	stabiele	binnentemperatuur	in	het	gebouw	
belangrijk	is	en	de	ruimte	toch	toegankelijk	moet	zijn	
bijvoorbeeld	bij	(koel)opslag,	kan	een	extra	isolerende	
overheaddeur	uitkomst	bieden.

Het	T80-model	is	een	standaard	deur	met	dubbel	dikke	
sandwichpanelen	(80	mm	in	plaats	van	40	mm).	Hierdoor	
hebben	de	deuren	een	hogere	isolatiewaarde	en	zijn	ze	ener-
giebesparend.	Uw	producten	blijven	koel,	uw	energiekosten	
laag.	

De	T80	is	uitsluitend	leverbaar	zonder	vingerklembeveiliging.	
Het	standaard	paneel	is	aan	de	buitenzijde	uitgevoerd	in	
stucco	en	voorzien	van	een	horizontale	belijning.	De	
binnenzijde	is	glad	en	voorzien	van	dezelfde	horizontale	
belijning.	De	binnenzijde	is	altijd	in	RAL	9002.	De	buitenzijde	
is	standaard	leverbaar	in	RAL	9002,	RAL	9006	of	RAL	7016.

XXL-uitvoering

Soms	heeft	een	hal	een	extra	grote	doorgang,	bijvoorbeeld	
in	een	hangar.	Voor	een	veilige	en	kwalitatieve	afdichting	
hiervan	is	een	standaard	overheaddeur	niet	toereikend.	De	
maat	en	het	gewicht	van	de	overheaddeur	stellen	extreem	
hoge	eisen	aan	de	materialen.

Onze	XXL-overheaddeur	is	specifiek	geconstrueerd	voor	toe-
passingen	tot	een	breedte	van	12	meter	(max.12x6	meter	tot	
max.	9x8	meter).	Om	doorbuiging	van	de	deur	te	voorkomen	
worden	de	secties	uitgevoerd	met	extra	verstevigingen	op	het	
deurblad	(struts).

Door	de	complexe	afstemming	van	de	constructie	is	het	nood-
zakelijk	iedere	XXL-overheaddeur	individueel	te	berekenen.	
Onze	ervaren	productingenieurs	worden	daarbij	ondersteund	
door	geavanceerde	software.	Het	resultaat	is	een	op	maat	ge-
construeerde,	veilige	en	duurzame,	extra	grote	overheaddeur.

Individuele toepassingen

In	deze	brochure	treft	u	enkele	voorbeelden	aan	van	
individueel	maatwerk	voor	specifieke	toepassingen.	Wij	
zien	het	als	onze	professionele	uitdaging	om	ook	voor	uw	
specifieke	situatie,	gezamenlijk	een	passende	overheaddeur	
te	ontwikkelen.

Algemene kenmerken van T80 panelen

Model Dikte binnenzijde 
beplating Dikte paneel RC-waarde K-waarde DB-waarde

T80 0,5	mm 80	mm 3,430	m2K/W 0,28	W/m2K 28,7	Db
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Kwaliteit op maat
De	isolatiewaarde	van	een	80	mm	deur	is	beduidend	hoger	
dan	de	isolatiewaarde	van	een	40	mm	deur.	Bovendien	zijn	
de	panelen	thermisch	onderbroken.	

In	de	praktijk	blijkt	dat	een	deur	gemiddeld	meer	dan	90%	
van	de	tijd	gesloten	is.	Een	bijzonder	goed	geïsoleerde	deur	
leidt	tot	een	aanzienlijke	energiebesparing	en	is	daarmee	een	
maatschappelijk	verantwoorde	keuze.

T80
Bij	de	ontwikkeling	en	bouw	van	moderne	bedrijfshallen	is	iso-
latie	een	belangrijk	issue!	Logisch	dat	er	gekozen	wordt	voor	
bijvoorbeeld	100	mm	staal	sandwich	panelen	voor	zowel	de	
wanden	als	de	dakbeplating	plaatst	men	hier	40	mm	deuren,	
dan	zijn	al	deze	investeringen	minder	rendabel.	De	koude	
komt	immers	via	de	zwakste	plek	het	gebouw	binnen.	Onze	
T80	heeft	dezelfde	opties	als	de	40	mm	deur,	maar	biedt	een	
hogere	isolatiewaarde,	waardoor	de	T80	een	volwaardig	
alternatief	is	voor	een	40	mm	deur.	De	T80	wordt	in	3	
standaard	RAL-kleuren	geleverd:	RAL	9002,	RAL	9006	en	
RAL	7016.	Natuurlijk	kan	elke	deur	in	de	gewenste	RAL-kleur	
worden	gefabriceerd.	De	buitenzijde	is	in	Stucco	uitgevoerd.	
De	panelen	zijn	thermisch	onderbroken	en	worden	daarom	
zonder	vinger-klembeveiliging	geleverd.

DMB/TLB/DLW/LDB 4000 mm x DMH/TLH/DLH/HDB 4000 mm

T40 - U Waarde T80 - U waarde Betere iso-
latie

Besparing stook-
olie*

Besparing gas*

Geheel gesloten 1,33 0,73 82% 73 ltr 100 m

Geheel gesloten met 1 sectie met 4 klik-
vensters

1,46 0,77 89% 83 ltr 114 m³

Geheel gesloten met 2 secties met 4 klik-
vensters

1,59 0,81 96% 94 ltr 129 m³

 DMB/TLB/DLW/LDB 4000 mm x DMH/TLH/DLH/HDB 4000 mm

T40/A40 - 
U Waarde 2V

T80/A80 - 
U waarde 4V

Betere isolatie Besparing stookolie* Besparing gas*

 Geheel gesloten met 1 glassectie 1,69 0,91 85% 94 ltr 130 m³

 Geheel gesloten met 2 glassecties 2,03 1,10 84% 112 ltr 154 m³

 DMB/TLB/DLW/LDB 4000 mm x DMH/TLH/DLH/HDB 4000 mm

A40 nieuw - 
U Waarde 2V

A40 nieuw - 
U waarde 3V

Betere isolatie Besparing stookolie* Besparing gas*

 Vensters PMMA standaard 3,69 3,01 22% 82 ltr 113 m³

 DMB/TLB/DLW/LDB 4000 mm x DMH/TLH/DLH/HDB 4000 mm

Hieronder een opsomming van enkele technische gegevens en opties die van 
belang kunnen zijn bij het maken van de juiste keuze. Zowel de T80 als de A80 

deuren voldoen aan alle gestelde technische CE-normeringen.

Het 80 mm aanbod
-	T80	staal	sandwich	80	mm,	thermisch	onderbroken*
-	A80	aluminium	80	mm	met	viervoudig	glas,	thermisch	onderbroken*
-	Loopdeur	zowel	voor	A80	als	voor	T80	leverbaar.

*	=	GEEN	koudebrug.

Warmteverlies opnames
Onderstaande	afbeeldingen	zijn	gemaakt	met	een	
speciale	warmtecamera.	Ze	laten	een	duidelijk	verschil
zien	tussen	de	isolatiewaarden	van	de	T40	en	T80.

Loopdeur toepasbaar
Als	eerste	en	enige	kunnen	wij	loopdeuren	leveren	voor	80	mm	deuren.	
Zowel	de	T80	als	de	A80	kunnen	worden	uitgevoerd	met	een	loopdeur.	
In	zowel	de	T80	als	de	A80	is	de	loopdeur	alleen	leverbaar	met	lage	
drempel.	Een	loopdeur	kent	vele	voordelen.	Door	de	toepassing	van	
een	lage	drempel	is	deze	nog	breder	inzetbaar.	Het	unieke	is	dat	wij	
alle	kenmerken	van	de	40	mm	loopdeur	hebben	weten	te	behouden	
voor	de	80	mm	deur.	Hierdoor	zijn	zowel	de	T80	als	de	A80	een	perfect	
alternatief	als	isolatie	van	doorslaggevende	betekenis	is.

T80T40
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Type T40 Speed
 
Damm T-40 Speed overheaddeuren voldoen 
aan de strengste Europese richtlijnen op het 
gebied van veiligheid en duurzaamheid. De 
overheaddeuren zorgen in uiteenlopende 
toepassingen en onder wisselende weersom-
standigheden (temperatuur, wind en water) 
voor een betrouwbare en toegankelijke 
gevelafsluiting. Dankzij de vele 
combinatiemogelijkheden kunnen de deuren 
eenvoudig worden geïntegreerd in zowel 
industriële als commerciële gebouwen. Damm 
T-40 Speed overheaddeuren zijn gemakkelijk 
te bedienen, functioneel en vergroten de uit-
straling van uw pand. Kenmerken voor deze 
overheaddeur zijn een hoge open- en 
sluitsnelheid, gegarandeerde veiligheid, een 
kostenbesparende, energiebesparende en 
veelzijdige deur.

Technische specificaties T40 Speed 

Uitvoering	 Opgebouwd	uit	een	40	mm	isolatie	paneel	met	een	hoogte	van	366	mm,	welke
	 tweezijdig	voorzien	van	een	0,50	mm	dikke	hoogwaardige	sendzimir	verzinkte
	 polyester	gecoate	staalplaat.	Profilering	binnenzijde	gelinieerd	en	de	buitenzijde		 	 	
	 stucco	gelinieerd.

Paneel kenmerken	 Rc-waarde:	1.65	m²	K/W	 		U-waarde:	0.55	W/m²K	 	 R’w-waarde:	25	DB

Railsysteem	 Verticaal,	hoog,	normaal	plafondsysteem	afhankelijk	van	de	beschikbare		 	 	 	
	 bovenruimte	(minimale	benodigde	vrije	bovenruimte	650	mm).

Afdichting		 Rondom	tochtwerend	rubberprofiel.	

Kleur binennzijde	 Ral	9002	(grijs/wit).	

Kleur buitenzijde	 Standaard	kleur	Ral	9002	(grijs/wit).
 In	elke	kleur	verkrijgbaar	(exclusief	signaal-	en	metallic	kleuren).	
 
Aandrijving	 Elektrische	aandrijving	230	Volt,	Frequentie	gestuurd.	Ingebouwde	veerbreukbeveiliging	en		
	 draadloze	onderloop	beveiliging	.	De	bedieningskast		en	motor	zijn	standaard	uitgevoerd	in	
	 een	IP	65	uitvoering.	

Snelheid	 Openings-	/sluitsnelheid	bedraagt	ca.	1	meter	per	seconde.

Beveiliging	 Veerbreuk	beveiliging	en	draadloze	onderloop	beveiliging,			
	 slappe	kabelbeveiliging	en	een	lichtlijst	in	de	dag	tot	ca.	2.500	mm	hoog.	
	 (veren	hebben	een	cycli	van	50.000	bewegingen).
	 Panelen	voorzien	van	vingerknelbeveiliging.

Opties	 Diverse	mogelijkheden,	meer	informatie	is	opvraagbaar	bij	onze	verkoopafdeling.

Voorzieningen	 Voor	alle	producten	zijn	er	detailtekeningen	verkrijgbaar	met	gegevens	over	
	 maatvoering	en	bouwkundige	voorzieningen.
 
.

www.dammdeuren.nl

Kenmerken

•	 Duurzaam
•	 	Gecertificeerd	conform	TÜV	eisen.	CE,	EN	

13241-1:2003	en	NEN	normen
•	 Hoge	open/sluit	snelheid
•	 Energie	&	kosten	besparend
•	 Zeer	lange	levensduur	en	onderhoudsarm
•	 	Veelzijdigheid
•	 	Toepasbaar	in	renovatie	en	nieuwbouw
•	 Inbouwhoogte	vanaf	650	mm
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Vouwhefdeuren als de inbouwruimte beperkt is!

De	T40	vouwhefdeur	wordt	uitsluitend	geleverd	met	
aluminium	AT40	secties	ZONDER	vingerklem-	
beveiliging.	De	vullingen	voor	de	vouwhefdeur	is	er	
in	dezelfde	keuze	als	de	AT40	overheaddeuren.	
De	vouwhefdeur	heeft	altijd	een	even	aantal	secties	
waarbij	2	secties	altijd	dezelfde	hoogte	van	
maximaal	650	mm	hebben.	Per	2	secties	heeft	
altijd	1	sectie	de	scharnieren	aan	de	buitenzijde.								

Doordat	het	verenpakket	voorgemonteerd	is	op	een	
koker	zijn	er	geen	veervoorzieningen	nodig.	De	
vouwhefdeur	is	altijd	voorzien	van	een	elektrische	
aandrijving.

De	vouwhefdeur	is	uitvoerig	getest	en	uitgevoerd	
met	hoogwaardige	materialen.

Kenmerken

•	 Beperkte	inbouwdiepte
•	 	Kraanbaan	direct	achter	de	deur
•	 Garage	met	hefbruggen	direct	achter	de	deur
•	 Ideaal	voor	complexe	inbouwsituaties
•	 	Veelzijdigheid
•	 	Toepasbaar	in	renovatie	en	nieuwbouw

Technische specificaties vouwhefdeur 

Uitvoering	 Opgebouwd	uit	een	even	aantal	secties	waarbij	2	secties	altijd	de	zelfde	
	 hoogte	van	maximaal	650	mm	hebben.	Per	2	secties	heeft	altijd	1	sectie	
	 de	scharnieren	aan	de	buitenzijde.

Sectie kenmerken	 Warmte-isolatie	volledig	acryl	dubbel		 	 	 waarde:	3.84	W/m²K.
	 Warmte-isolatie	volledig	acryl	driedubbel		 	 waarde:	2.95	W/m²K.

	 Windbelasting:	 	 	 	 	 	 KLASSE	4.

	 Waterdichtheid:	 	 	 	 	 	 KLASSE	3.

	 Luchtdoorlaatheid:	 	 	 	 	 KLASSE	3.

Railsysteem Vouwhefdeur.
	 Verenpakket	boven	met	koker	minimale	benodigde	vrije	bovenruimte	1.100	mm.
	 Verenpakket	achter	met	koker	minimale	benodigde	vrije	bovenruimte				850	mm.

Kleur binnen/buitenzijde Standaard blank aluminium.
	 (optioneel	te	coaten	in	een	nader	te	bepalen	Ral	kleur,	exclusief	signaal-	en	metallic	kleuren).
 
Aandrijving	 	Elektrische	aandrijving	met	ingebouwde	veerbreukbeveiliging	en	zelftestende	onderloop	 

beveiliging	middels	fotocel	in	bodemrubber.
	 	De	bedieningskast	en	motor	zijn	standaard	uitgevoerd	in	een	IP	65	uitvoering.	Hierdoor	is	alles	

stof-	&	spuitwaterdicht	afgewerkt.

Opties	 Diverse	mogelijkheden,	meer	informatie	is	opvraagbaar	bij	onze	verkoopafdeling.

Bouwkundige voorzieningen	 	Voor	alle	producten	zijn	detailbladen	verkrijgbaar	met	gegevens	over	maatvoering	en	
	 bouwkundige	voorzieningen.
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Railset

De	railset	is	net	als	de	overheaddeur	altijd	maatwerk.	Voor	
iedere	overheaddeur	wordt	in	onze	fabriek	een	railset	op	maat	
berekend	en	gefabriceerd.	De	kwaliteit	van	de	railset	bepaalt	
voor	een	belangrijk	deel	de	levensduur	van	uw	overhead-
deur.	Daarom	hebben	wij	bewust	gekozen	voor	rails	die	zijn	
vervaardigd	van	hoogwaardig	gegalvaniseerd	staal.

Vast	onderdeel	van	de	set	is	de	unieke	door	ons	gepaten-
teerde	Smart-Connection®	tussen	de	horizontale	en	verticale	
rails.	Dankzij	deze	innovatieve	verbinding	beweegt	de	deur	bij	
het	openen	en	sluiten,	soepel	door	de	rails.	Dit	maakt	de	deur	
nagenoeg	geluidloos	en	minder	slijtage	gevoelig.

Torsieveren en hefkabels

Om	de	overheaddeur	open	te	krijgen	en	open	te	houden,	
wordt	gebruik	gemaakt	van	stalen	torsieveren	en	stalen	
hef-kabels.	De	torsieveren	zijn	van	hoge	kwaliteit	en	
duurzaam	in	het	gebruik.	Ze	zijn	gekogelstraald,	gepoeder-
coat	en	bij	aflevering	geolied.	Voor	overheaddeuren	die	extra	
frequent	worden	gebruikt	zijn	speciale	veren	leverbaar.	De	
hefkabels	zijn	minimaal	zesmaal	overgedimensioneerd	voor	
extra	veiligheid.

Bediening

Om	de	overheaddeur	te	bedienen	kunt	u	kiezen	uit	
handbediening,	bediening	met	kettingtakel	of	met	een	
elektrische	aandrijving.	Wij	adviseren	u	graag	over	de	
mogelijkheden	en	voordelen	van	iedere	bediening.

Geleidingssystemen, de stille kracht

Voor	het	openen	en	sluiten	van	een	overheaddeur	
wordt	gebruikgemaakt	van	een	geleidingssysteem.	
Dit	systeem	bestaat	uit:	een	railset,	de	torsieveren	
en	de	bediening.	Het	geleidingssysteem	vormt	de	
stille	kracht	van	iedere	overheaddeur.
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Veerbreukbeveiliging

Wanneer	een	veer	van	het	geleidingssysteem	breekt	(bijvoor-
beeld	aan	het	eind	van	haar	levensduur)	is	het	mogelijk	dat	de	
overheaddeur	zich	plotseling	met	enorme	vaart	sluit.	Dit	kan	
vooral	bij	handbediende	overheaddeuren	gevaarlijke	situaties	
opleveren.	Daarom	zijn	deze	overheaddeuren	standaard	voor-
zien	van	een	verplichte	veerbreukbeveiliging.	Als	u	gebruik	
maakt	van	een	andere	bediening	kan	de	veerbreukbeveiliging	
als	extra	optie	worden	gemonteerd.

Kabelbreukbeveiliging (geadviseerd)

In	het	onwaarschijnlijke	geval	dat	één	van	de	hefkabels	van	
het	geleidingssysteem	breekt,	kan	tijdens	het	openen	of	slui-
ten	van	de	deur	een	ongewenste	onveilige	situatie	optreden.	
Om	het	risico	op	een	kabelbreuk	te	verkleinen,	maken	wij	
gebruik	van	zesmaal	overgedimensioneerde	kabels.	De	kans	
op	een	kabelbreuk	van	beide	kabels	tegelijk	is	daardoor	nihil.	
Hoewel	voor	onze	kabels	niet	verplicht,	adviseren	wij	toch	een	
kabelbreukbeveiliging	aan	te	laten	brengen.	Veiligheid	gaat	
tenslotte	voor	alles.

Slappe-kabelbeveiliging

Wanneer	de	spanning	op	de	kabel	wegvalt,	bijvoorbeeld	als	
de	deur	bij	het	neergaan	stagneert,	zorgt	een	slappekabel-
beveiliging	er	voor	dat	de	motor	stopt.	Gevaarlijke	situaties	
worden	zo	voorkomen.	Bij	elektrisch	bediende	overhead-
deuren	is	één	slappekabel-	beveiliging	verplicht.	Wij	
adviseren	echter	altijd	twee	slappe-kabelbeveiligingen	te	
laten	monteren.

Veiligheid voor alles

Veiligheid	is	voor	ons	belangrijk	bij	het	ontwerp,	
de	constructie	en	de	montage	van	onze	
overheaddeuren.	

Vanzelfsprekend	voldoen	onze	overheaddeuren	
en	geleidingssystemen	aan	de	norm	(EN13241-1)	
voor	‘Industriële	deuren,	bedrijfs-	en	garagedeuren	
en	hekken’,	volgens	de	Richtlijn	Bouwproducten	

Onderloopbeveiliging

Bij	elektrisch	bediende	overheaddeuren	wordt	een	onderloop-
beveiliging	geïnstalleerd	voor	extra	veiligheid.	Wanneer	de	
deur	zich	sluit	en	er	staat	nog	iemand	of	iets	onder,	stopt	de	
deur	volautomatisch	dankzij	de	onderloopbeveiliging.

Optilbeveiliging

Voor	relatief	kleine	overheaddeuren,	die	handmatig	kunnen	
worden	opgetild,	is	het	verstandig	de	deur	tegen	optillen	te	
beveiligen.	Door	de	montage	van	onze	optilbeveiliging	kunnen	
ongenode	gasten	uw	pand	niet	via	de	overheaddeur	betreden.	
Voor	een	grote	deur,	met	veel	gewicht,	is	beveiliging	wellicht	
minder	noodzakelijk.

Vingerklembeveiliging

Bij	het	gebruik	van	overheaddeuren	tot	een	hoogte	van	2,50	
meter	(hoogte	knikpunt	topsectie)	is	vingerklembeveiliging	
wettelijk	verplicht	(CE-normering).	Voor	hogere	overhead-
deuren	is	vingerklembeveiliging	niet	verplicht,	maar	biedt	het	
wel	extra	bescherming.	Vingerklembeveiliging	zit	op	al	onze	
T40	en	AT40	modellen.	De	keus	is	aan	u.

(CPD)	en	de	Machinerichtlijn	(MD).	Tevens	zijn	de	
deuren	voorzien	van	TUV-gekeurde	veiligheidscom-
ponenten:	veerbreuk-	en	kabelbreukbeveiliging	en	
slappe-kabelbeveiliging	(schakelaar).	

Naast	de	standaard	(verplichte)	beveiliging	bieden	
wij	aanvullende	mogelijkheden	voor	extra	veiligheid.

Overzicht beveiligingsmogelijkheden

Omschrijving Verplicht Geadviseerd

Veerbreukbeveiliging bij	handbediende	deuren,	ontkoppelbare
motoren	en	deuren	met	kettingtakel altijd

Kabelbreukbeveiliging indien	de	kabels	minder	dan
6x	zijn	overgedimensioneerd altijd

Slappe-kabelbeveiliging bij	elektrische	bediening 2	stuks	te	monteren

Onderloopbeveiliging bij	dodeman	bediende	deuren voor	veiligheid	en	bedieningsgemak

Optilbeveiliging niet	verplicht voor	beveiliging	en	kleine	deuren

Vingerklembeveiliging indien	knikpunt	topsectie
onder	de	2500	mm	is altijd
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Reparatie & onderhoud 

De	betrouwbaarheid	en	levensduur	van	uw	schuif-,	rol-,	brand-	of	overheaddeuren	wordt	mede	
beïnvloed	door	het	onderhoud.

Heeft u een storing? Bel nu onze storingslijn: 0800 – 8038

Goed	onderhoud	van	de	deuren	is	onontbeerlijk	om	deze	probleemloos	te	laten	functioneren.

In	de	praktijk	blijkt	vaak	dat	op	de	deuren	pas	onderhoud	wordt	gedaan	nadat	er	al	schade,	
problemen	of	storingen	of	zelfs	persoonlijke	ongelukken	zijn	ontstaan.

Het	is	niet	voor	niets	dat	de	arbeidsinspectie	hamert	op	het	feit	dat	overheaddeuren	minimaal	één	
keer	per	jaar	onderhouden	moeten	worden	of	zoveel	vaker	als	de	gebruiksomstandigheden	dat	
noodzakelijk	maken.

Damm	Deuren	heeft	eigen	onderhoudteams	die	door	heel	Nederland	alle	type	deuren	kunnen	
onderhouden	en	repareren.

Bij	aankoop	van	een	nieuwe	overheaddeur	of	brandwerende	deur	biedt	Damm	Deuren	u	de	
mogelijkheid	om	een	onderhoudscontract	af	te	sluiten.	Wij	kunnen	dan	direct	uw	eerder	
aangeschafte	deuren	ook	door	ons	laten	onderhouden.

Damm	Deuren	onderhoudt	alle	deurtypes	en	merken.	Naast	overheaddeuren	geleverd	door	collega	
aanbieders	kunnen	wij	ook	alle	type	brandwerende	deuren	onderhouden	en	waar	nodig	repareren.

Informeer	naar	de	mogelijkheden	bij	onze	onderhoudsafdeling.

Reparatie en onderhoudwww.dammdeuren.nl

Storingen

Bij storing, (spoed)reparatie of onderhoud 
staan wij 24 uur per dag 7 dagen per week 
klaar.

Bel voor storingen: 0800 - 8038

Blijvende 
kwaliteit24/7
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Made in Emmeloord.
 
De	polder	is	de	bakermat	van	Damm,	in	30	jaar	 
gegroeid	tot	één	van	de	toonaangevende	 
fabrikanten	van	deuren	en	geveltechniek.
 
De	productie	vindt	plaats	in	onze	moderne	fabriek	
in	Emmeloord.	Bij	grote	projecten	wordt	bovendien	
veel	op	locatie	geproduceerd.
 
Uiteraard	voldoet	Damm	aan	de	hoogste	Europese	
normen	op	het	gebied	van	kwaliteit,	arbo	en	milieu.

Damm
Vindt	u	in	deze	brochure	niet	de	deur	die	u	 
nodig	heeft?	Damm	levert	maatwerk.
 
Bel	of	mail	voor	een	vrijblijvende	afspraak
of	vraag	meteen	een	offerte	aan!

Postbus	181
8300	AD	Emmeloord
t.	 0527	201	777
f.	 0527	201	747
e.	 info@dammdeuren.nl
w.	 www.dammdeuren.nl

DEUREN & GEVELTECHNIEK
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Disclaimer:	Hoewel	uiterste	zorgvuldigheid	is	betracht,	aanvaarden	wij	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	eventuele	onjuistheden	in	deze	brochure.


