Deuren voor de Food

Geïsoleerde hefdeur

Strenge hygiënische eisen

Toepassing: isolerend en ruimtebesparend
Type: 900

In de voedingsindustrie moeten producten voldoen aan de strengste
hygiënische normen en eisen (HACCP). Dit betekent o.a. dat uw

> Inbraakwerend door unieke optilbeveiliging

deuren eenvoudig te reinigen moeten zijn, maximaal kunnen isoleren

> Uitgebreid besturingssysteem en diverse beveiligingen

en dat alle gebruikte materialen foodsafe zijn.

> Deurblad in diverse kleuren en uitvoeringen leverbaar

standa d
veiligheiar
dsfotocelgord
ijn

> Ook tegen buitengevel te monteren
> In deurblad geïntegreerde loopdeur mogelijk

Wij leveren een breed assortiment deuren, geven advies op maat en
bieden u graag een passende oplossing voor uw specifieke situatie.
Klinger is bekend met de specifieke eisen die de voedingsindustrie

Bmax x Hmax: 7000 x 7900 mm Openingssnelheid: tot 0,2 m/s

stelt. Alle deuren die wij leveren worden standaard foodsafe
afgewerkt en voldoen aan de gestelde hygiënische eisen.

(On)geïsoleerde roldeur
Toepassing: overal inzetbaar
Type: M-103

> Eerlijk en doordacht advies
>M
 aatwerk en montage door eigen specialisten
> S nelle hulp bij storing door eigen 24/7 service dienst
> NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd

> Tot grote afmetingen leverbaar

> VCA** gecertificeerd

> Reeds jarenlang dienstdoende degelijke roldeur
> Deurblad in diverse varianten leverbaar, zoals bv.
geperforeerde of geluidsisolerende lamellen

Veilig, snel en onbezorgd werken

> Leverbaar met separate loopdeur

Industriegordijnen, strokenafdichtingen en
accessoires

Bmax x Hmax: 10000 x 10000 mm

Openingssnelheid: tot 0,2 m/s

met hoogwaardige
en betrouwbare
industriedeuren

Pendeldeur
Toepassing: o
 .a. voor de hoogste
hygiënische eisen
Type: MK(E), PE en PE-T
> Veilige doorgang door transparante deurbladen
> Diverse bevestigingsmogelijkheden; eenvoudig te monteren

Service en
montage door e
Klinger mon igen
teurs

> Economisch alternatief op geautomatiseerde deuren
Industriegordijn type KP-S

> Onderhoudsarm

Strokenafdichting type IV of A t/m E

> In sendzimir verzinkt stalen of RVS uitvoering
Bmax x Hmax: 5000 x 5000 mm

Sleutelschakelaar

Trekschakelaar

Drukschakelaar

Radarbediening

Visuele beveiliging

Afstandsbediening

KLINGER BV

Nikkelstraat 2-4

Postbus 8504

deuren@klinger.nl

+31 10 455 75 55

3067 GR Rotterdam

3009 AM Rotterdam

www.klinger.nl

Voor iedere toepassing de juiste deur.
> Optimalisatie werkomstandigheden
> Energie- en kostenbesparend
> Maatwerk en montage door EIGEN specialisten!

Klinger biedt een compleet pakket van technisch hoogwaardige deursystemen.
Kwaliteit, kennis en betrouwbaarheid zijn hierbij onze kernwaarden. Wij leveren
innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit, die voldoen aan de strengste

Snelloop roldeuren

eisen op het gebied van veiligheid, milieu en duurzaamheid. Met Klinger als uw

> Veiligheid gewaarborgd voor u en uw medewerkers
> Lange levensduur door jarenlang bewezen hoge kwaliteit

Toepassing: transportbanen en
machinebeveiliging
Type: 1000

> Diverse beveiligingen zoals o.a. zelftestende

Toepassing: warmte- en geluidsisolerend
Type: 6000

onderloopbeveiliging

strategisch partner bent u altijd verzekerd van een eerlijk en doordacht advies.

Waarom kiezen voor deuren van Klinger?
> Optimale klimaatbeheersing

> Veilig; minder ziekteverzuim

> Aanzienlijke energiebesparing

>B
 escherming tegen stof, vocht, kou

> Minder geluidshinder
> Voldoen aan de geldende Europese
regelgevingen

Toepassing: binnen
Type: 1400/1500 FlexLine

Toepassing: binnen en buiten
Type: 1600 FlexLine

standa d
veiligheiar
dsfotocelgord
ijn

en tocht
> Lange levensduur
Bmax x Hmax: 3000 x 3000 mm Openingssnelheid: tot 1,2 m/s

>M
 ontage door eigen specialisten!
standa d
veilig ar
dsfotocelghoeird
ijn

standa d
veilig ar
dsfotocelghoeird
ijn

Klinger biedt een optimale oplossing voor iedere
bedrijfssituatie. Of het nu gaat om een magazijn, een
expeditieruimte, de productieruimte of een transport(baan)

Bmax x Hmax: 5000 x 5000 mm Openingssnelheid: tot 2,0 m/s

systeem. Een oplossing afgestemd op uw wensen en uw

Bmax x Hmax: 5000 x 5000 mm Openingssnelheid: tot 3,0 m/s

budget. En bovenal: wat levert het op?

Bmax x Hmax: 6500 x 6500 mm Openingssnelheid: tot 2,5 m/s

Branddeuren / -schermen
> Tot 120 min. brandwerend

> Automatisch sluiten bij brand en stroomuitval

> Stralingsreducerend

> Standaard geïntegreerd noodaccupakket

> Veiligheid gewaarborgd voor u en uw medewerkers

Neem geen risico’s; kies voor uw veiligheid!

Toepassing: brandwerend en isolerend
(volgens EN-1634-1)

Toepassing: brandwerend en
stralingsreducerend
(volgens EN-1634-1)

Graag bespreken wij met u alle mogelijkheden om
bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Onze deuren worden uitsluitend door ‘eigen’
en betrokken monteurs geïnstalleerd.

Merken
Klinger vertegenwoordigt in Nederland topmerken van

Toepassingen

diverse fabrikanten. Deze produceren op basis van vele

> Binnen en buiten

tientallen jaren internationale ervaring een zeer uitgebreid

> Warmte- en geluidsisolerend

programma industriële deursystemen en bijbehorende

> Food, clean rooms, koelhuizen en

bedieningssystemen. Het combineren van uiterst

Toepassing: food, pharma, clean rooms,
koelhuizen, explosie gevaarlijke zones
Type: 2400

Toepassing: buiten, zware industrie
Type: 2600

explosiegevaarlijke zones

degelijke constructies met de modernste besturings- en

> Transportbanen en procesinstallatie

bedieningstechniek heeft producten tot gevolg, die in de harde

> Brandwerend, rookwerend en stralingsreducerend

praktijk uitblinken door veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency

> Ruimtebesparend

en onderhoudsvriendelijkheid.

> Economisch
> Voor de hoogste hygiënische eisen

“Kwaliteitsdeuren bevorderen niet alleen uw productieproces,
maar besparen ook kosten op lange termijn.”

Bmax x Hmax: 4000 x 4000 mm Openingssnelheid: tot 1,5 m/s

Bmax x Hmax: 6000 x 6000 mm Openingssnelheid: tot 2,0 m/s

Bmax x Hmax: 6000 x 5000 mm

Bmax x Hmax: 6000 x 5000 mm

