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Damm Deurentechniek B.V. 
 
Ooit begonnen met het produceren van deuren voor 
in de akkerbouw, omvat het assortiment tegenwoordig 
vele soorten hoogwaardige deuren, waarbij wij ons 
richten op de industriële, agrarische én de particuliere 
markt. Aangezien Damm Deurentechniek haar eigen 
service specialisten in dienst heeft, betreft het tevens 
een zeer geschikte partner voor service gerelateerde 
klussen, zoals het uitvoeren van onderhoud, repareren 
van deuren of het leveren van onderdelen.  
(merkonafhankelijk)

Voor vrijwel ieder vraagstuk is er een  
passende oplossing!



Duurzaamheid 

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

In deze brochure
 

• Schuifdeuren ISO 100

• Koelhefdeur

• P-line koel- en vriesdeuren
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Kenmerken

• Geschikt voor koel- en opslagloodsen.
• Gemakkelijk handmatig te bedienen.
• Een uniek gebout systeem.
• Energie besparend.
• Meerdelig deurstel of wanden mogelijk.
• Uit te voeren met loopdeur in het deurblad.
• Goede afdichting rondom dankzij
	 flexibelere	dubbele	rubbers,	waardoor	het
 donker en koel blijft in de cel.
• Als bouwpakket snel en eenvoudig te
 assembleren.
• Uitvoering met een sterke aluminium
 omranding waardoor de (vaak hoge) deuren
 robuust en stevig zijn.
• Optie: voor een nóg hogere isolatiewaarde
 leverbaar met een koudebrugvrij
	 profiel	(condensvrij).	

Type ISO 100

Koelschuifdeuren van het type ISO worden veel 
toegepast in opslag- en bewaarschuren en koel- 
en vriescellen waar isolatie en temperatuurbe-
heersing van cruciaal belang zijn. De koeldeur 
kan worden uitgevoerd als deur, deurstel of als 
deurwand.
 
De koeldeuren worden standaard opgebouwd 
met een omranding van speciale aluminium 
profielen	en	afgedicht	door	flexibele	 
rubberprofielen.	

Door de hoge isolatiewaarde en de goede  
afdichting, bespaart u jaarlijks op uw energie  
kosten!



schuifdeuren ISO 100

Technische specificaties (Type ISO 100)  
Uitvoering   Opgebouwd uit sandwichpanelen met een blank  

geanodiseerde aluminium omlijsting.

Paneeldikte 100 mm.

Isolatie 100 mm Polyisocyanuraat.

Rc-waarde paneel Ca. 4,67 m² K/W.

Profilering Binnenzijde gelinieerd (LL).
 Buitenzijde gelinieerd (LL).

Omranding Gebout	systeem	met	aluminium	profielen.

Beslagtype Onderrollend beslagsysteem. 

Kleur paneel Ral 9002 (grijs/wit).
 Optioneel: Ral kleur naar keuze (gespoten).

Kleur omranding Blank aluminium. 
 Optioneel: Ral kleur naar keuze (gepoedercoat).

Afdichting	 Afgedicht	d.m.v.	rubberen	profielen.

Sluitwerk Penslot aan de binnen- of buitenzijde. 

Bediening Horizontaal schuivend, handbediend. 
 Optioneel: elektrisch bediend bij één- of tweedelige uitvoering.
 
Bouwkundige voorzieningen  Voor alle producten zijn detailbladen verkrijgbaar met gegevens 

over de maatvoering en bouwkundige voorzieningen. 

Overige opties Regenkap, deur meerdelig uitgevoerd, leverbaar als bouwpakket,  
 bovenrollend 
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Kenmerken schuifdeuren

•	 Uitvoering	voor	bedrĳfsruimten,	koel-	en	 
 vriescellen.
• 40, 100 en 150 mm dik.
•	 150	mm	variant	schuifdeur	voor	extreem	
 lage temperaturen.
• Leverbaar in schuifdeur uitvoering. 
• Hoge deukbestendigheid.
•	 Standaard	kleuren	gelĳkend	Ral	9016	 
	 (wit)	en	Ral	9002	(grĳs	wit)
	 Afwĳkende	kleuren	op	aanvraag.
• RVS uitvoering leverbaar.
•	 Vele	opties	mogelĳk.

Type P-line

Deurblad opgebouwd uit een kern van 40, 100 of 
150 mm isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed 
met 4 mm gelakt aluminium composietplaat met 
een kern van kunststof. Geschikt voor bedrijfs-
ruimten, koel- en vriescellen.De schuifdeuren zijn 
voorzien van geanodiseerde aluminiumkozijnprof-
ielen en een geanodiseerd aluminium val/hef-rail-
systeem met geïntegreerde afwerkkap. Optioneel 
kunnen deurblad en kozijn worden uitgevoerd in 
RVS 304. De vriesdeuren zijn standaard voorzien 
van randverwarming in het deurkozijn en option-
eel een verwarmde onderdorpel.Naast handbedi-
end kunnen de deuren ook worden uitgerust met 
elektrische bediening.



P-LINE KOEL- EN VRIESDEUREN

Technische specificaties koel- en vriesschuifdeur 
Uitvoering   Deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met 4mm 

gelakt aluminium composietplaat met een kern van kunststof.

Dikte deurblad 40 mm (bedrijf), 100 mm (koel, 150 mm (vries).

R-waarde 40 mm ca. 1,42 (m² K/W), 100 mm  
 ca. 4,03 (m² K/W), 150 mm ca. 6,21 (m² K/W).

Kleur deurblad Gelijkend Ral 9016 (wit), Ral 9002 (grijswit). Afwijkende kleuren op aanvraag.

Afdichting	 Rondom	door	middel	van	rubber	profielen.

Kozijn Geanodiseerde	aluminium	kozijnprofielen	met	een	volledig	koudebrugvrije		 	 	
 aansluiting op de wand.

Railsysteem Geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem type SRA inclusief afwerkkap.

Onderdorpel	 Exclusief.	Verwarmde	onderdorpel	tegen	meerprijs	(vries).

Randverwarming	 Exclusief	(bedrijf/koel),	inclusief	in	deurkozijn	(vries).
 
Bediening Handbediend. Elektrische bediening tegen meerprijs.

Afsluiting Exclusief.	Sloten	tegen	meerprijs.

Overige opties bumper, dagafwerking, deurblad en kozijn in RVS 304, venster in het deurblad  
 (bedrijf/koel), afwerk-/regenkap in RVS 304 e.d.
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Kenmerken draaideuren

•	 Uitvoering	voor	bedrĳfsruimten,	koel-	en	 
 vriescellen.
• 40, 100 en 150 mm dik.
•	 150	mm	variant	draaideur	voor	extreem	
 lage temperaturen.
• Leverbaar in draaideur uitvoering. 
• Hoge deukbestendigheid.
•	 Standaard	kleuren	gelĳkend	Ral	9016	 
	 (wit)	en	Ral	9002	(grĳs	wit)
	 Afwĳkende	kleuren	op	aanvraag.
• RVS uitvoering leverbaar.
•	 Vele	opties	mogelĳk.

Type P-line

Deurblad opgebouwd uit een kern van 40, 100 of 
150 mm isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed 
met 4 mm gelakt aluminium composietplaat met 
een kern van kunststof. Geschikt voor bedrijfs-
ruimten, koel- en vriescellen.De schuifdeuren zijn 
voorzien van geanodiseerde aluminiumkozijnprof-
ielen en een geanodiseerd aluminium val/hef-rail-
systeem met geïntegreerde afwerkkap. Optioneel 
kunnen deurblad en kozijn worden uitgevoerd in 
RVS 304. De vriesdeuren zijn standaard voorzien 
van randverwarming in het deurkozijn en option-
eel een verwarmde onderdorpel.Naast handbedi-
end kunnen de deuren ook worden uitgerust met 
elektrische bediening.



P-LINE KOEL- EN VRIESDEUREN

Technische specificaties koel- en vriesdraaideur 
Uitvoering   Uitvoering en opties gelijk aan voorgaande schuifdeuren, 
 echter met de volgende aanpassingen:

Kozijn paneelomvattend kozijn van geanodiseerd aluminium  
 voor wanddikte 100-149 mm of 150-200 mm.

Scharnieren RVS/kunststof (oploop)scharnieren.

Afsluiting Aluminium krukstel met dag-/nachtslot (bedrijf),  
 binnenzijde noodontgrendeling door middel van  
 een drukknop, buitenzijde standaard opener  
 met cilinderslot (koel), binnen- en buitenzijde  
 knevelhendel, buitenzijde voorzien van cilinderslot (vries).

Overige opties Rondom opdekkend, dubbelvleugelige  
 uitvoering, deurdranger,  
 stormketting, regenkap e.d.
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Kenmerken koelhefdeur

•  Licht van gewicht door gebruik van
 hoogwaardig polyester.
•  Deurblad en kozijn volledig koudebrugvrij
 uitgevoerd.
•  Diverse uitvoeringen mogelijk: horizontaal
 en verticaal.
•  Hand- of elektrisch bedienbaar.
•  Tweedelige uitvoering leverbaar.

Type P-line

Deurblad opgebouwd uit een kern van 100 mm
isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met
polyester en rondom afgewerkt met
geanodiseerde	aluminium	profielen,	koudebrug-
vrij. Uitgevoerd met een val/hef-railsysteem en
zowel horizontaal (enkel en tweedelig)
als verticaal leverbaar. Volledig op maat
geproduceerd en uitermate geschikt voor
hoogwaardige en langdurige koeling.



KOELHEFDEUR

Technische specificaties koelhefdeur
Uitvoering   Deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal,
 dubbelzijdig bekleed met 1,5 mm slagvast
 glasvezelversterkt foodsafe polyester. 

Dikte deurblad 140 mm.

R-waarde ca. 3,7 (m2 K/W).

Omranding Geanodiseerde	aluminium	profielen,	koudebrugvrij.

Kleur deurblad Standaard kleuren:
 Ral 9016 (wit), Ral 6010 (groen), Ral 5005 (blauw) of
 Ral 7016 (grijs). deurblad afgelakt in een nader te
 bepalen Ral kleur tegen meerprijs.

Afdichting	 Rondom	door	middel	van	rubber	profielen.

Kozijn Geanodiseerde	aluminium	kozijnprofielen	met	een	volledig	koudebrugvrije		 	 	
 aansluiting op de wand.

Railsysteem Geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem type SRA
 inclusief afwerkkap (horizontaal), verzinkt en
 gepoedercoat geleidersysteem (verticaal).
 
Bediening handbediend (horizontaal), kettingbediend (verticaal).
 elektrische bediening tegen meerprijs.

Afsluiting Exclusief.	Sloten	tegen	meerprijs.

Overige opties	 Extreem	slagvast	polyester	(Ral	9016),	tweedelige
 uitvoering, bumper, onderdorpel, dagafwerking,
 regenkap e.d. 
 



Damm Deurentechniek

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

Gildenweg 18
8304 BC Emmeloord
t. 0527-201777
e. info@dammdeuren.nl
w. www.dammdeuren.nl

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


