SCHUIFDEUREN, LOOPDEUREN
EN VASTE PUIEN

Leverbaar in vrijwel iedere gewenste
afmeting en RAL-kleur (gepoedercoat).
Gemakkelijk te bedienen door de solide
maar lichte aluminium constructie, ook
bij grote afmetingen.
Onderhoudsarm.
Lange levensduur daardoor lage
afschrijvingskosten.
Zonder meerprijs zowel met een
boven- als een onderrollend railsysteem
(zelfreinigend) uit te voeren.

Diverse uitvoeringen: schuifdeur,
loopdeur(stel) of vaste pui.
Hand- of elektrisch bediend.
Dubbelvleugelige uitvoering leverbaar.
Indien uitgevoerd met elektrische
bediening zijn openingssnelheden tot
1,8 m/sec. mogelijk.
Leverbaar als bouwpakket. Eenvoudig te
transporteren en gunstige prijsstelling.

Een wereld aan mogelijkheden
Salco produceert al meer dan 40 jaar schuifdeuren voor de
agrarische sector. De deuren worden vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en zijn daardoor licht, sterk, duurzaam
en ongevoelig voor roest. Dankzij de speciale profielen
hebben de schuifdeuren een laag eigen gewicht, een hoog
bedieningsgemak en een grote stabiliteit. De deuren zijn
onderhoudsarm en gemaakt voor jaren zorgeloos gebruik.
Leverbaar in grote afmetingen (deurhoogtes tot 10 meter
zijn mogelijk) en als bouwpakket.

Voordelen poedercoaten

Onder- of bovenrollend railsysteem

Schuifdeuren kunnen zowel binnen- als buitenschuivend
worden geplaatst waardoor er geen kostbare productie- of
opslagruimte verloren gaat. Ten behoeve van stalventilatie kunnen de deuren op elke gewenste stand worden
opengezet en kunnen er ventilatieroosters in het deurblad
worden geplaatst. Ten opzichte van overheaddeuren is de
kans op schade door aanrijdingen bij schuifdeuren minder
groot, omdat bij een schuifdeur goed kan worden ingeschat of de deur voldoende geopend is.

Afhankelijk van de situatie kunnen de deuren zowel met
een onder- als een bovenrollend railsysteem worden uitgevoerd. Bij een bovenrollend railsysteem wordt de deur aan
de onderzijde geleid door kunststof geleidenokken. Bij een
onderrollend railsysteem wordt de onderrail ingestort in de
vloer zodat deze geen obstakel vormt voor werkverkeer.
Om te voorkomen dat de rail volloopt met vuil, is op de
kopkant van de deur een schuifstuk in de vorm van de rail
geplaatst. Bij iedere schuifbeweging van de deur wordt
hierdoor de rail automatisch gereinigd. Doordat de rail een
V-vorm heeft, kan het vuil uit de rail glijden. De deuren zijn
gemakkelijk te openen en sluiten, ook na jaren intensief
gebruik.
Aan elk onderdeel en detail wordt in onze eigen fabriek
veel aandacht besteed door vakmensen. Omdat geen
bouwkundige situatie hetzelfde is, worden de deuren
geheel op maat geproduceerd, in tal van uitvoeringen en
gepoedercoat in iedere gewenste RAL-kleur.

Bovenrollend railsysteem,
detail boven en onder

Esthetisch zeer fraaie en strakke afwerking
Hoge kras-en slagvastheid
Zeer duurzaam
Uitstekend kleur- en glansbehoud door hoge
UV-bestendigheid
Verkrijgbaar in eindeloos veel RAL-kleuren
Gemakkelijk schoon te maken door de harde en
gladde afwerking

Diverse uitvoeringen

Salco schuifdeuren kunnen geleverd worden in diverse uitvoeringen: geïsoleerd of ongeïsoleerd, enkel- of meervleugelig, als loopdeur(stel) of vaste pui, op enkele of dubbele
rail, met loopdeur, waterkap, sloten, met gedeeltelijke of
volledige beglazing e.d.

Onderrollend railsysteem,
zelfreinigend, detail boven
en onder

Aluminium schuifdeur SPG-1480/1412

Deur met gepoedercoat frame en gelakte sandwichpanelen

Een robuuste deur van aluminium kokerprofielen met vakkenindeling. De deur is
bestand tegen een vochtig en agressief milieu (ammoniakdampen) en ongevoelig voor roest, zodat deze bij uitstek geschikt is voor veestallen. Standaard met
dichte onderpanelen en de overige vakken beglaasd. Maximale lichtinval door
het grote aantal glaspanelen en de blijvend heldere beglazing. Naar wens kunnen
meerdere vakken met panelen worden gevuld. Tevens is het mogelijk de deur
met isolatieglas uit te voeren, een loopdeur in het deurblad te plaatsen en de
deur als bouwpakket te leveren. De glaslijsten in de vakken zijn uit inbraakwerend
oogpunt aan de binnenzijde geplaatst. De schuifdeur is standaard uitgevoerd in
blank aluminium, als optie is het mogelijk de deur in iedere gewenste RAL-kleur
te poedercoaten waardoor deze een fraai element in de gevel vormt.

Deur met gepoedercoat frame en sandwichpanelen in standaard kleur

Deur met gepoedercoat frame en gelakte trespa panelen

Deurstel met gepoedercoat frame en gelakte
sandwichpanelen

Deurstel met gepoedercoat frame en sandwichpanelen in standaard kleur

Doorsnede SPG-1480

Deur met gepoedercoat frame en sandwichpanelen in standaard kleur

Loopdeur in SPG-1480

Deur geplaatst op roosterrail

Detail kokerframe en sandwichpanelen

Schuifdeur SD-1480/1412

Schuifdeurwand met blank frame en damwandplaat in standaard kleur

Deur met blank frame en damwandbekleding gelijk aan de gevelbeplating

Opgebouwd uit een frame van blank aluminium kokerprofielen bekleed met een Plastisol damwandplaat in 12B29
(Juniper Green). Door toepassing van slechts één standaard kleur damwandplaat is het mogelijk een eenvoudige
en tevens voordelige schuifdeur te produceren die kwalitatief niet onderdoet voor de andere Salco schuifdeuren. Om
kleurverschillen tussen de gevelbeplating en de deur te
voorkomen, is het mogelijk dat de damwandplaat door de
klant wordt aangeleverd. Optioneel kan de deur voorzien
worden van een strook beglazing, gepoedercoat frame of
damwandplaat gelakt in een nader te bepalen RAL-kleur,
een loopdeur in het deurblad en kan de deur worden geleverd als bouwpakket.

Schuifdeurwand met blank frame, een strook beglazing en damwandplaat
in standaard kleur

Schuifdeurwand met blank frame, een strook beglazing en damwandplaat
in afwijkende kleur

Deurstel met gepoedercoat frame en damwandplaat in standaard kleur

Schuifdeur PD-1480/1412

Deur met blank frame, een strook beglazing en verticale panelen in standaard kleur

Stabiele constructie van blank aluminium kokerprofielen en stalen sandwichpanelen met een kern van 40mm isolatie. Standaard uitgevoerd met sandwichpanelen voorzien van een Colorfarm coating aan de binnenzijde voor
extra bescherming tegen corrosie. Deze panelen worden verticaal (staand)
in het deurblad geplaatst en zijn leverbaar in een drietal standaard kleuren.
Tegen meerprijs leverbaar met horizontale (liggende) panelen in een tiental
standaard kleuren, waardoor het mogelijk is een schuifdeur met hetzelfde aanzicht als een overheaddeur te leveren.
Optioneel kan de deur voorzien worden van beglazing, gepoedercoate kokerprofielen in een nader te bepalen RAL-kleur, een loopdeur in het deurblad
en kan de deur worden geleverd als bouwpakket. Ook een RVS of aluminium
schopplaat aan de binnenzijde
behoort tot de mogelijkheden.

Deurstel (10m breed, 4,6m hoog) met blank frame, beglaasde Full Vision secties en
horizontale panelen in standaard kleur

Schuifdeurwand (20m breed, 5m hoog) met blank frame, beglaasde Full Vision secties en horizontale panelen in standaard kleur

Schuifdeurwand (20m breed, 5m hoog) met blank frame en horizontale panelen
in standaard kleur

Binnenschuivende schuifdeurwand (13m breed, 4,25m hoog), met gepoedercoat frame,
beglaasde Full Vision secties en horizontale panelen, beiden afgelakt in kleur

Deur met blank frame, een strook beglazing en verticale panelen in standaard kleur

Deur met blank frame en verticale panelen in standaard kleur

Loopdeur(stel) DD(S)-1451,
vaste pui KPG-1480 en kozijnen

Diverse vaste puien, kozijnen en loopdeurstellen

De deurtypen SPG-1480, PD-1480 en SD-1480 zijn allemaal leverbaar als loopdeur(stel) en vaste pui. Het deurblad van de loopdeuren is opgebouwd uit blank aluminium profielen en wordt geplaatst in een aluminium kozijn.
Dezelfde opties als bij de schuifdeuren met betrekking
tot deurbladvulling en afwerking zijn mogelijk. Een waterslagprofiel boven de deuren zorgt voor de afwatering.
Optioneel kunnen de loopdeuren voorzien worden van

ventilatieroosters, codeslot, deurdranger, stormketting
e.d. Ook levert Salco aluminium kozijnen voorzien van
enkel of dubbelglas, blank of gepoedercoat in een RALkleur en eventueel voorzien van een klepraam.
De vaste puien worden opgebouwd uit dezelfde aluminium kokerprofielen en panelen als de schuifdeuren en
hebben hierdoor een identieke uitstraling.

Loopdeur en loopdeurstel

Vaste pui met loopdeur en ventilatierooster

Vaste pui met loopdeur en klepraam

Loopdeurstel

Loopdeurstel

Loopdeurstel

Vaste pui

Loopdeurstel

Vaste pui met loopdeurstel

Vaste pui met loopdeur, klepraam en ventilatierooster

Panelen koelschuifdeur/-wand PKD-100

Schuifdeurwand met panelen in standaard kleur

Deurblad opgebouwd uit stalen sandwichpanelen met een kern van 100mm
isolatie, afgewerkt met een geanodiseerd aluminium omrandingsprofiel. Het
deurblad wordt rondom afgedicht door middel van dubbele, rubber profielen.
Door meerdere deuren naast elkaar te plaatsen en voor elkaar langs te laten
schuiven, ontstaat één grote, wegschuifbare wand waardoor producten snel
en efficiënt de cel in- en uitgereden kunnen worden. De PKD-100 kan zowel
met een onder- als een bovenrollend railsysteem uitgevoerd worden en is leverbaar tot zeer grote afmetingen. Tevens leverbaar als bouwpakket exclusief
panelen voor het deurblad. Eenvoudig te transporteren en met een gunstige
prijsstelling. Geschikt voor o.a. koel- of stookcellen voor bollen, lelies, witlof
en aardappelbewaring.

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

Deurstel met gelakte panelen

Schuifdeurwand met panelen in standaard kleur

Schuifdeurwand met gelakte panelen

Doorsnede PKD-100

Doorsnede detail onderrollende schuifdeur
type PKD-100

Bovenaanzicht schuifdeurwand type PKD-100

Speciale schuifdeuren
voor specifieke toepassingen

Binnenschuivende deur met speciale vakverdeling (12m breed, 4,3m hoog), elektrisch bediend

Buiten de gebaande paden denken is een sterk punt van Salco. Als het om een
uniek probleem of een specifieke vraag gaat, schuiven we graag bij u aan om
een oplossing te vinden. Speciale uitvoeringen of buitengewone afmetingen;
juist bij bijzondere projecten komt het probleemoplossend vermogen van Salco
goed tot uiting. Door de jaren heen hebben we talloze oplossingen bedacht
voor bijzondere vragen en opdrachten. Schuifdeuren met een hoogte tot 10
meter, speciale deurbekledingen en bedieningen, wij denken graag met u mee.
Maar hoe speciaal ook, kwaliteit is en blijft altijd de rode draad bij iedere deur
die wij leveren.

Schuifdeurstel bekleed met hout

Binnenschuivende deur, bekleed met gevelbeplating

Schuifdeurstel (6m breed, 9m hoog), elektrisch bediend

Schuifdeur bekleed met gevelbeplating

Schuifdeur bekleed met aluminium tranenplaat

Inhangen van deurbladen (7,25m breed, 5m hoog) met eigen vrachtwagen uitgerust
met kraan

Schuifdeur (7,5m breed, 4,2m hoog ) bekleed met aluminium beplating,
elektrisch bediend

Binnenschuivende deuren, enkel- (7m breed, 4,5m hoog) en dubbelvleugelig
(14m breed, 4,5m hoog), bekleed met verzinkt staalplaat, elektrisch bediend
(Heineken Music Hall)

Schuifdeurwand buitwenzijde (30m breed, 8,5m hoog) bestaande uit 6 vleugels,
elektrisch bediend

Schuifdeurwand binnenzijde (30m breed, 8,5m hoog) bestaande uit 6 vleugels,
elektrisch bediend

Schuifdeuren als bouwpakket

PKD-100 bouwpakket. Standaard 100mm
sandwichpaneel toepasbaar

Speciaal voor de export levert Salco schuifdeuren als bouwpakket. Volledig
op maat gemaakt, inclusief of exclusief panelen en glas voor het deurblad. De
deuren kunnen met eenvoudige middelen op het werk worden geassembleerd.
Voordelen:
Gunstige prijsstelling
Eenvoudig te transporteren
Lagere transportkosten door minder volume
Mogelijkheid om een lokaal 40mm (PD-1480)/100mm (PKD-100) sandwichpaneel toe te passen
Eenvoudige assemblage op locatie (bout-/schroefverbindingen)
Grote afmetingen mogelijk
Uiteraard worden de bouwpakketten geleverd met gedetailleerde inbouwtekeningen, assemblage- en montagehandleidingen.

Gedetailleerde handleidingen beschikbaar

Verpakking in dozen, klaar voor transport

SPG-1480/1412 bouwpakket

Bedieningsmogelijkheden
Naast handbediend kunnen de deuren ook worden geleverd met een elektrische bediening met drukknoppen. Tevens kunnen de deuren worden voorzien
van trekschakelaars of afstandsbediening met hand- of heftruckzenders waardoor heftrucks snel verder kunnen.
Deuren voorzien van alle veiligheden conform CE norm
Soft start/soft stop (frequentie geregeld), 230V
Openingssnelheid max. 0,9 m/sec. (enkelvleugelig), max. 1,8 m/sec.
(dubbelvleugelig)
Potentiaalvrij(e) contact(en) voor bijvoorbeeld open/dichtpositie, schakelen
van verlichting of koelinstallatie
Ook leverbaar met automatisch sluiten, half-open stand, radar e.d.
Slotvoorziening mogelijk (elektromagnetisch slot)

Besturingskast

Detail elektrische bediening bovenrollend railsysteem

Installatie en service
Salco schuifdeuren worden in eigen beheer ontwikkeld,
geproduceerd en, indien gewenst, gemonteerd. Alles onder één dak, zodat we voor de volle 100% garant
kunnen staan voor een kwalitatief hoogwaardig product.
Veilig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en met een lange
levensduur.
Ook na installatie van onze deuren kunt u op ons rekenen.
Salco beschikt over een uitgebreide efficiënte serviceafdeling voor het verhelpen van storingen en/of schade.
Onze specialisten staan 24 uur per dag, 7 dagen per week
klaar om u van dienst te zijn. Snel, vakkundig en efficiënt.
Periodiek onderhoud vormt de basis voor probleemloos
functioneren. Met het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst worden uw deuren jaarlijks gecontroleerd en
onderhouden door specialisten. De kans op storingen
wordt hierdoor beperkt en onveilige situaties voorkomen.

Periodiek, preventief onderhoud betekent een zorgeloos,
dagelijks gebruik van uw deuren en een verlenging van
de levensduur.

www.brabuspoorten.be

SCHUIFDEUREN, LOOPDEUREN EN VASTE PUIEN
Technische gegevens schuifdeur type SPG-1480/1412
Uitvoering

Panelen/glas
Kleur frame
Panelen
Kleur panelen
Beglazing
Afdichting
Railsysteem
Bediening
Afsluiting
Overige opties

: deurblad opgebouwd uit een frame van aluminium kokerprofielen.
Het deurblad is verdeeld in vakken van ca. 1000x1000mm en gevuld met panelen/glas.
: onderste rij voorzien van panelen, overige vakken beglaasd. Extra vakken voorzien van panelen in plaats van glas
tegen meerprijs.
: blank aluminium. Frame gepoedercoat in een nader te bepalen RAL-kleur tegen meerprijs.
: 40mm sandwichpanelen. Trespa panelen in standaard grijs gelijkend RAL 7035 tegen meerprijs.
: binnenzijde Colorfarm Coating in standaard kleur RAL 9002 (grijswit), buitenzijde Colorcoat HPS200 Ultra in
standaard kleuren RAL 9002 (grijswit), 12B29 (Juniper Green) of RAL 7016 (antracietgrijs).
Panelen afgelakt in een nader te bepalen kleur tegen meerprijs.
: gelaagd glas 6mm tot 1400mm hoogte, blank floatglas 4mm boven 1400mm hoogte. Isolatieglas tegen meerprijs.
: de deur wordt tochtdicht afgesloten door borstelprofielen.
: onder- of bovenrollend in verzinkte uitvoering.
: handbediend. Elektrische bediening tegen meerprijs.
: schuifgrendel aan de binnenzijde. Sloten tegen meerprijs.
: afwerk-/waterkap, deur uitgevoerd in twee delen (stel), loopdeur en onderrail met gootconstructie. Ook leverbaar als
bouwpakket.

Technische gegevens schuifdeur type SD-1480/1412

Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande schuifdeur SPG-1480/1412, echter met de volgende aanpassingen.
Uitvoering
: deurblad opgebouwd uit een frame van aluminium kokerprofielen. Het deurblad is afgewerkt met een Plastisol
damwandplaat 35/1000 dik, 0,55mm (S-motief).
Kleur frame
: blank aluminium. Frame gepoedercoat in een nader te bepalen RAL-kleur tegen meerprijs.
Kleur damwand
: standaard groen 12B29 (Juniper Green) Colorcoat HPS200. Een geringe kleurafwijking is mogelijk tussen de verschillende
leveranciers van damwandplaat. Damwand afgelakt in een nader te bepalen kleur tegen meerprijs.
Beglazing
: exclusief, deurblad volledig gesloten. Beglazing tegen meerprijs.

Technische gegevens schuifdeur type PD-1480/1412

Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande schuifdeur SPG-1480/1412, echter met de volgende aanpassingen.
Uitvoering
: deurblad opgebouwd uit een frame van aluminium kokerprofielen gevuld met sandwichpanelen, dubbelzijdig bekleed
met sendzimir verzinkt en gelakt staalplaat. De panelen worden verticaal (staand) geplaatst.
Dikte paneel
: 40mm.
R-waarde panelen : ca. 1,87 (m².K/W).
Kleur frame
: blank aluminium. Frame gepoedercoat in een nader te bepalen RAL-kleur tegen meerprijs.
Kleur panelen
: Binnenzijde Colorfarm Coating in standaard kleur RAL 9002 (grijswit), buitenzijde Colorcoat HPS200 Ultra in standaard
kleuren RAL 9002 (grijswit), 12B29 (Juniper Green) of RAL 7016 (antracietgrijs). Panelen afgelakt in een nader te bepalen
kleur tegen meerprijs.
Beglazing
: exclusief, deurblad volledig gesloten. Beglazing tegen meerprijs.
Opties
: RVS of aluminium schopplaat aan de binnenzijde, sandwichpanelen met binnenzijde standaard kleur RAL 9002 (grijswit),
buitenzijde keuze uit de standaard kleuren RAL 1021 (geel), RAL 3000 (rood), RAL 5010 (blauw), RAL 6009 (donkergroen),
RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 8014 (donkerbruin), RAL 9002 (lichtgrijs), RAL 9006 (zilvergrijs), RAL 9007 (grijs aluminium)
of RAL 9010 (wit). De panelen worden horizontaal (liggend) geplaatst.

Technische gegevens panelen koelschuifdeur/-wand type PKD-100
Uitvoering

Dikte paneel
R-waarde panelen
Omranding
Kleur panelen
Beglazing
Afdichting
Railsysteem
Bediening
Borging
Overige opties

: deurblad opgebouwd uit sandwichpanelen, dubbelzijdig bekleed met 0,6mm sendzimir verzinkt en gelakt staalplaat,
afgewerkt met een omrandingsprofiel.
: 100mm.
: ca. 4,85 (m².K/W).
: geanodiseerde aluminium profielen voorzien van kunststof strip in RAL 3000 (rood).
: standaard kleur RAL 9002 (grijswit). Panelen afgelakt in een nader te bepalen kleur tegen meerprijs.
: exclusief, deurblad volledig gesloten.
: de deur wordt afgesloten door dubbele rubbers.
: onder- of bovenrollend in verzinkte uitvoering.
: handbediend. Elektrische bediening tegen meerprijs.
: penslot aan de binnen- of buitenzijde om de deur vast te zetten.
: afwerk-/waterkap, deur uitgevoerd in twee delen (stel), loopdeur
en onderrail met gootconstructie. Ook leverbaar als bouwpakket.

Klein Veerle 103 / 21
BE-2960 Brecht
T
M

+32 (0)3 314 28 92
+32 (0)475 75 95 11

E
I

info@brabuspoorten.be
www.brabuspoorten.be
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