TOCHTWERING &
INDUSTRIEDEUREN

TOCHTWEREND

ZELFHERSTELLENDE SNELLOOPDEUR
Onze volledig zelfherstellende snelloopdeuren worden
voorzien van een flexibele onderloopbeveiliging. De kans op
beschadigingen, aanrijdschades en/of persoonlijk letsel wordt
hiermee nagenoeg uitgesloten. Het deurblad wordt geleid in
een frictieloze geleiding met een optimale afsluiting. Onnodig
energieverlies en doorslag van vocht en stof wordt tot een
minimum beperkt. Met de frequentie gestuurde motor, flexibele
onderbalk, toepassing van veiligheidslichtlijsten en een keur
aan impulsgevers hebben wij altijd de perfecte oplossing voor
iedere situatie.

PENDELDEUREN EN AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN
Pendeldeuren zijn zeer geschikt voor doorgangen met
heftruck- en personenverkeer. Het deurblad bestaat uit
PVC en kan volledig transparant of met een zichtvenster
worden uitgevoerd. Het plaatsen van speciale
hoekverstevigingsstukken draagt bij aan een optimale
levensduur. De pendeldeuren zijn in beide richtingen te
openen waarbij de gewenste tegendruk instelbaar is.

Een automatische schuifdeur is bij uitstek geschikt
voor doorgangen met hoog frequent verkeer. Door de
snelle zijwaartse beweging voorkomt u wachttijden en
aanrijdschades. De optimale afdichting, hoogwaardige
uitstraling en verschillende configuraties geven vaak
de doorslag om te kiezen voor een automatische
schuifdeur.

ENERGIEBESPAREND

STROKENGORDIJNEN EN
AFSCHEIDINGSGORDIJNEN
Strokengordijnen worden veel toegepast als flexibele
afscheiding. De stroken bestaan uit een hoogwaardige,
transparante, trekvaste kwaliteit PVC. De zijkanten van
de stroken zijn afgerond voor een optimaal comfort en
maximale afsluiting. De kwaliteit en de samenstelling van
de strokengordijnen worden per situatie met u bepaald. Wij
leveren o.a. strokengordijnen met UV-lasvlamfilter, koudevaste
kwaliteit voor koel- en vrieshuizen en speciale geluidswerende
uitvoeringen. Daarnaast zijn onze strokengordijnen
gecertificeerd voor toepassingen in de foodverwerkende
industrie en zijn onze strokengordijnen zelfdovend. Een
speciaal scharnierbaar ophangsysteem en verschillende
soorten lamellen van 200, 300 of 400mm breed maken het
leveringspakket zeer compleet.
Afscheidingsgordijnen zijn ideaal voor het eenvoudig en snel
compartimenteren van grote ruimtes. De eigenschappen
van een afscheidingsgordijn zijn stof-, tocht-, damp-,
insecten-, rook-, vocht- en geluidswerend. FAAC flexibele
afscheidingsgordijnen zijn leverbaar in een vaste en een
verschuifbare uitvoering. Een verschuifbare uitvoering kan met
de hand open en dicht geschoven worden zonder dat er
extra zijruimte nodig is. Om op een relatief goedkope manier
een aparte werkruimte binnen een grote hal te maken is een
afscheidingsgordijn een uitstekende oplossing.

SPECIALE DEUREN
Deuren aangepast aan uw kraanbaan,
combideuren bestaande uit een
snellooppoort met geïntegreerd rolluik,
mammoetdeuren met afmetingen tot
35 meter hoog en 20 meter breed zijn
een aantal voorbeelden van onze speciale
deuren. Voor bijna iedere situatie biedt
F-PROJECTS de oplossing met een deur op
maat.

OPTIMAAL WERKKLIMAAT

FOOD, CLEANROOM EN FRIGODEUREN
F-PROJECTS Snellooppoort Food en Frigo:
Speciaal voor doorgangen van vriescellen heeft F-PROJECTS een snelloopdeur
ontwikkeld
met een isolerend zelfherstellend deurblad. De speciale samenstelling van het
deurblad draagt bij aan een optimale isolatie en eventuele ijsafzetting wordt tot het
minimum beperkt. Voor extreme situaties bieden wij een deur met een dubbel en
zelfherstellend deurblad. Deze natuurlijke luchtspouw draagt bij aan een optimale
isolatie. Een volledig in polyethyleen of RVS uitgevoerde deur draagt nog meer bij aan
de hoge eisen die gesteld worden in de foodsector.
F-PROJECTS Snelloopdeur Cleanroom:
De cleanroomdeur is speciaal ontwikkeld voor cruciale ruimtes waarbij maximale
luchtafsluiting gewenst is, <12m³/m²h – 50Pa. De hoge openingssnelheid draagt bij
aan een maximale handelingssnelheid en een minimale openingsduur. In verband
met de hygiene is de deur geheel opgebouwd uit RVS. Zowel de motor als de
besturing zijn volledig in deze geleiding geïntegreerd. Het deurblad bestaat uit een
polyester verstevigd doek, 1700g/m2. Deze is zelfherstellend in geval van contact met
een bewegend object. De cleanroomsnelloopdeur voldoet aan de meest strenge
normen die in schone ruimtes worden gesteld.

BUDGETDEUR
De Snelloopdeur Budget is een budget snelloopdeur maar wel
voorzien van het ingenieuze uitbreeksysteem en dus
zelfherstellend. De Budgetdeur is leverbaar tot een maatvoering van
3000x3000 mm en uitermate geschikt voor binnentoepassingen in
bijvoorbeeld supermarkten. Omdat de deur modulair van opbouw is
wordt deze klantspecifiek samengesteld, uiteraard zonder concessies te
doen aan kwaliteit en veiligheid.

BRANDDEUREN
Branddeuren
Wij leveren al vele jaren lang brandschuifdeuren,
brandrolschermen en brandrolluiken in tal van
uitvoeringen voor de meest uiteenlopende
toepassingen en gebruikers. De werking van
onze brandwerende oplossingen is eenvoudig,
maar doeltreffend en altijd voorzien van de juiste
certificering.

SLAGBOMEN, TOEGANGSTECHNIEK, SERVICE EN ONDERHOUD

SLAGBOMEN
Slagbomen bieden u de mogelijkheid om uw terrein op een
flexibele en klantvriendelijke manier af te sluiten. Wilt u controle
houden op wie uw terrein betreedt? Kent u dat gevoel van
onveiligheid, of maken mensen gebruik van uw parkeerruimte
terwijl u uw relaties geen parkeergelegenheid meer kunt
aanbieden? F-PROJECTS slagbomen bieden u de mogelijkheid
om uw terrein op een flexibele en klantvriendelijke manier af te
sluiten. De slagbomen kunnen met behulp van een intercom,
een toegangscontrolesysteem, een inductielus of een
afstandsbediening worden geopend.

TOEGANGSTECHNIEK
Naast onze industriële tak heeft F-PROJECTS zich ook gespecialiseerd
in
toegangstechniek en dan met name in de automatische schuifen draaideuren. De productie van de voornamelijk aluminium
entreepuien voorzien van automatische schuif- of draaideuren doet
F-PROJECTS volledig in eigen beheer. De entree is het visitekaartje van
een bedrijf en graag denken wij hierin mee deze zo optimaal mogelijk
te benutten.

SERVICE, PRODUCTIE EN ORGANISATIE
F-PROJECTS staat al ruim 27 jaar bekend als de betrouwbare partner
voor al uw toegangsoplossingen in de breedste zin van het
woord. Voor bijna alle situaties hebben wij de juiste toepassing
merendeels geproduceerd in eigen beheer. Als 100% dochter
van de FAAC Group, wereldwijd vertegenwoordigd in ruim 80
landen, bent u altijd verzekerd van de nieuwste technologieën
en voldoen onze producten altijd aan de laatste normen op
gebied van duurzaamheid en veiligheid. Vanuit ons magazijn
en productiefaciliteit in Doetinchem zijn altijd alle onderdelen
op voorraad en dus ook per direct leverbaar. Verder is onze
uitgebreide service landelijk dekkend en 24/7 bereikbaar voor
calamiteiten.
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