Industriesectionaaldeuren
VA N S TA A L E N A L U M I N I U M
OVERTUIGEND IN FUNCTIE, TECHNIEK
EN DESIGN

NIEUW
80 mm
Type SW 80, isolerend
UD-waarde 0,58 W/m2 K
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UITSTRALING

Het complete assortiment
MET

RUIME

KEUZE
Sectionaaldeur
Type SW

Teckentrup sectionaaldeuren –

De dubbelwandige

oplossing

deur van staal.

Door het grote aanbod aan deurtypen,

voor elke toepassing de passende

zoals de SW, SW 80, SL, SLX en SLW en
dankzij de vele uitvoeringsvarianten
is er voor elke toepassing een passende
industriesectionaaldeur van Teckentrup
leverbaar. Behalve de ruimtebesparen-

Sectionaaldeur
Type SW 80

de, verticaal naar boven lopende

De isolerende en energie-

deursysteem vooral gekenmerkt door

besparend deur van

de stille loop, het robuuste oppervlak

staal voor optimale

en de ruime keuze aan designs.

bescherming tegen en

Fraaie beglazingen en integreerbare

kou en warmte.

loopdeuren en zijdeuren beantwoorden

deurgeleiding wordt het sectionaal-

aan alle individuele eisen.

Sectionaaldeur
Type SL

Voor alle typen deuren zijn de

De lichtdeur van

besturingssystemen leverbaar.

modernste aandrijvings- en

aluminiumframe-profiel.

INHOUDSOPGAVE

Sectionaaldeur
Type SLX
De speciale lichtdeur
van aluminiumframeprofiel met beglazingselementen zonder
roeden.

Sectionaaldeur
Type SLW
De combideur van
staal en aluminium.
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Teckentrup kwaliteitsdeuren
BETROUWBARE

CONSTRUCTIE

Op de toekomst gerichte nieuwe
ontwikkelingen en voortdurende
verbeteringen van bestaande
systemen maken deel uit van de
ondernemingsfilosofie van
Teckentrup.
Met innovatieve oplossingen en
creatieve technieken weet
Teckentrup bij de productie van
deuren en garagedeuren steeds
weer toonaangevende accenten
te plaatsen. Uitstekende voorbeelden daarvan zijn de probleemvelden brandwering, rookwering, geluidsisolatie, veiligheid
en warmte-isolatie. Eersteklas
materialen, een precieze afwerking en voordurende kwaliteitscontroles conform DIN ISO 9001
garanderen de hoogst mogelijke
veiligheid, betrouwbaarheid en
een lange levensduur. Dat maakt
elk Teckentrup product tot een
lonende investering. Teckentrup
sectionaaldeuren voldoen standaard aan de veiligheidseisen van
de geldende Europese normen.

Teckentrup sectionaaldeuren
voldoen aan alle veiligheidseisen
en bepalingen van EN 13241-1


Mechanische aspecten



Gebruiksveiligheid



Warmte-isolatie



Geluidswering



Dichtheid



Windbelasting

Zie voor meer informatie pagina 44-45.
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Ruime keuze aan designs
Planners kunnen putten uit oneindig
veel opties. Moderne oppervlakken,
bijv. de pregnante structuur "microgeprofileerd", een uitgebreid programma zeer uiteenlopende kleuren,
inclusief verschillende houtdecors en
fraaie beglazingen. Kortom: wat
betreft vormgeving zijn er eindeloos
veel mogelijkheden.

Unieke montagevoordelen
Dankzij intelligente optimalisering van
onze producten kunnen onze deuren
eenvoudiger en sneller worden gemonteerd, zonder dat de deur daarbij aan
kwaliteit verliest. De vele geprefabriceerde componenten minimaliseren
de inbouwtijd, voorkomen fouten en
verhogen het rendement.

Comfortabele bediening
De modernste aandrijf- en besturingssystemen zijn optimaal op elkaar afgestemd, kunnen gemakkelijk worden
gemonteerd en eenvoudig worden
geprogrammeerd. Handbediende
deuren zijn in de fabriek reeds voorbereid voor montage van elektrische
aandrijving. Ze kunnen er dus probleemloos achteraf mee worden
uitgerust.

Innovaties
Met creatieve ideeën ontwikkelt
Teckentrup steeds weer nieuwe
producten: bijvoorbeeld de volledig
van glas voorziene SLX-deuren of
energiebesparende constructies zoals
de isolerende en energiesparende
SW 80-deur.
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Bijv. microgeprofileerd, galvanisch
veredeld.

Voor alle eisen
A LT I J D

DE

OPTIMALE

OPLOSSING

Teckentrup industriesectionaaldeuren
zijn er in veel verschillende typen, voor
elke bedrijfstoepassing, in verschillende
constructiecombinaties en uitvoeringen.
Of de deur nu gemonteerd wordt in
een verwarmde of een onverwarmde
hal, afhankelijk van de individuele
eisen garanderen alle uitvoeringen:
• Extreme robuustheid
• Betrouwbare functies en stille loop
• Veilig gebruik in overeenstemming
met de geldende veiligheidseisen
• Designgeoriënteerde oppervlakken
en optimale lichtoplossingen

Sectionaaldeur SL met vaststaand bovendeel.

Sectionaaldeuren SW met lichtsectie.
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VOOR

INDUSTRIE, HANDEL
EN DE AGRARISCHE

SECTOR

Sectionaaldeur SL met ISO-platenvulling.

Sectionaaldeur SLW.

Sectionaaldeur SW, afgestemd op het kleurconcept
van de gevel.

Sectionaaldeur SL met loopdeur als toegang tot een
voetbalstadion.

Sectionaaldeur SL in een wasstraat.
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Zonder grenzen
FUNCTIONEEL

VOOR

ALLE

BRANCHES

Hoogste stabiliteit
Vanwege de robuustheid van de deursystemen is toepassing in alle sectoren
mogelijk. Daarom kunnen Teckentrup
sectionaaldeuren ook in agrarisch
gebruikte hallen of multifunctionele
hallen waar zware voertuigen en
landbouwmachines in- en uitrijden,
worden gemonteerd. Dankzij de flexibele constructie is een eenvoudige
aanpassing mogelijk aan de bouwkun-

Sectionaaldeur SW "zonder profilering", als afsluiting
van een wijnopslaghal.

dige omstandigheden.

Sectionaaldeur SLW met een aanpassing van de kleur aan het
corporate design van de onderneming.

Sectionaaldeur SW met lichtsectie, design "golden oak".

Sectionaaldeur SW met schuine onderste sectie.
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Innovatieve speciale oplossingen
FLEXIBEL

EN

INTELLIGENT

Veerloos aandrijfsysteem – zeer
rendabel wanneer de deur vaak
moet worden geopend of gesloten
Wanneer er grote deurinstallaties
nodig zijn of wanneer de deur zeer
vaak moet worden geopend en gesloten, dan adviseren wij een veerloos
aandrijfsysteem. Bij dit type aandrijving zorgen passend bij het deurgewicht geselecteerde Teckentrup
kabeltrommels in combinatie met
krachtige motoren ervoor dat de deur
veilig en met zeer weinig onderhoud
intensief kan worden gebruikt.
En omdat er geen torsieveren worden
toegepast, vervallen niet alleen de
tijdrovende montagewerkzaamheden
maar ook het naspannen resp. het
dure vervangen van de veren.

Montagevriendelijke looprailsystemen – nu nog sneller en
eenvoudiger!
Een voorbeeld van een doordachte
technische oplossing is bijvoorbeeld
de montageset voor het railsysteem
lage lateihoogte (railsysteem NSH,
NSD) en voor onderliggende veerassen (HLU, HLDU, VLU). Bij deze
looprailsystemen wordt standaard
een op de deurmaat afgestemde,
verzinkte draagbuis meegeleverd
waaraan met speciale klemmen een
snelkoppeling naar de veeras wordt
gemaakt. Bovendien zijn aan de
zijkanten consoles voorgemonteerd
die met de looprails worden
verbonden.

Veeras via speciale klem met de verzinkte
draagbuis verbonden.
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Op maat gepland
M O N TA G E VA R I A N T E N

VOOR

ELKE

HAL

Wanneer de hal extreem hoog is of
als activiteiten voor de deur in de
hal niet mogen worden gestoord,
dan passen wij de deurgeleiding
aan die desbetreffende omstandigheden aan. Zo kunnen bijvoorbeeld kraanbanen worden omzeild
door toepassing van hoger geleide
looprails met een 90°-bocht. Voor
onze sectionaaldeuren kunnen
wij veel verschillende montagevarianten aanbieden.

Sectionaaldeur SLW, montagevariant lage lateihoogte met achterliggende veeras, vanaf 270 mm
lateihoogte, met zeer geringe ruimtebehoefte aan de zijkanten.

Minimale lateihoogte
Normaal: vanaf 400 mm, lage lateihoogte: vanaf 270 mm

N: normaal railsysteem

ND: normaal railsysteem daklijn
volgend (max. 30°)

NSH: looprail lage lateihoogte met
achterliggende veeras

NSD: looprail lage lateihoogte daklijn
volgend (max. 20°)

HL: hoger geleide looprail

HLU: hoger geleide looprail met
onderliggende torsieas

HLD: hoger geleide looprail daklijn
volgend (max. 30°)

HLDU: hoger geleide looprail daklijn
volgend (max. 30°) en onderliggende
torsieveeras

VL: verticale looprail

VLU: verticale looprail met
onderliggende torsieveeras
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INDIVIDUEEL

11

AFGESTEMD

Betrouwbaar en snel plannen
MET

ONS

SPECIALE

ARCHITECTENPROGRAMMA

Nu online nog

Hiermee kunt u virtueel de deur voor

Vervolgens kunt u de geconfigureerde

eenvoudiger en

elke specifieke bouwkundige situatie

deurinstallatie direct als offerteaan-

sneller

construeren en vormgeven. Klik na

vraag naar Teckentrup versturen.

klik definieert u voor uzelf de juiste

U ontvangt dan per omgaande een

sectionaaldeur - maten, design,

offerte van een speciaalzaak bij u

montagetype, besturing, aandrijving.

in de buurt.

Teckentrup ondersteunt planners
en architecten met een uitgebreid
serviceprogramma. Technische
gegevens, tekeningen en aanbestedingsteksten kunnen worden
gedownload maar zijn ook als

De configurator levert een gedetailleerde aanbestedingstekst inclusief
visualisering en voert automatisch
een plausibiliteitstest uit – zo kunnen
er geen fouten worden gemaakt.

drukwerk beschikbaar. Uniek en
nog sneller is de nieuwe Teckentrup
Industriedeur-Configurator.

12

TECHNISCHE GEGEVENS,
TECHNISCHE TEKENINGEN,
AANBESTEDINGSTEKSTEN
Planningshulp
Voor de gedetailleerde
planning stelt Teckentrup
speciale inbouwgegevens
voor sectionaaldeuren
ter beschikking.

Planningsmap
met alle gegevens en feiten voor
het complete Teckentrup productprogramma.

Onze service in één oogopslag:
 Ondersteuning bij de projectplanning
 Advisering bij technisch moeilijke
oplossingen - ook ter plaatse
 Gedegen kennis op het gebied van
wetgeving en verordeningen

 Afmetings- en uitschrijvingsteksthulp
 Snelle en betrouwbare opdrachtafwikkeling
 Hoge flexibiliteit bij productie en
levering
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 Deskundige montage
 Controle en onderhoud

Ruime keuze aan designs
GROTE

VERSCHEIDENHEID
AAN OPPERVLAKKEN

Het deurdesign drukt een krachtige
stempel op het aanzien van een
gebouw. Bovendien kan een deur
ook uitstekend het corporate design
overbrengen. Met het brede spectrum
aan designs, oppervlakken en kleuren
kunnen planners en architecten wat
betreft creativiteit putten uit ontelbare mogelijkheden en zo hun eigen
individuele stijl verwezenlijken.

Representatieve designs

Fraaie oppervlakken

”microgeprofileerd”

”stucco”

Profilering
”woodgrain”

”glad”

Zonder profilering
”houtdecors”

Golden Oak
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Mahonie

Donker Eiken

RUIMTE

VOOR

INDIVIDUELE

VORMGEVING

Geselecteerde standaardkleuren tegen een voor-

Kleuren zonder grenzen

deelprijs (voor type SW)

Dankzij het grote kleurenspectrum zijn
deuren in zeer uiteenlopende kleuren

Vuurrood

leverbaar. Planners kunnen hiermee
indrukwekkende façades creëren zonGentiaanblauw

der compromissen te moeten sluiten. Zo
passen de Teckentrup sectionaaldeuren
harmonisch in het totaalbeeld van het

Antracietgrijs

corporate design met zijn kleuren.
Sepiabruin

Grijswit

Optioneel:
Alle RAL- en NCS-kleuren.

Witaluminium

Grijsaluminium

Verkeerswit

De kleurafbeeldingen kunnen van het origineel
afwijken. Vraag ernaar bij uw speciaalzaak.
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Sectionaaldeur type SW –
de dubbelwandige deur
• VA N S TA L E N L A M E L L E N , 4 0 M M D I K
• DUBBELWANDIG, MET PU VOLGESCHUIMD
• DESGEWENST MET ZICHTVENSTER

Duurzaam dankzij opbouw

Onze standaarddeur – de voordelige variant

uit meerdere lagen

Galvanisch veredeld met transparante beschermlaag:
• Modern hightech design
• Echter voordeliger dan gecoate deuren met
evenzo hoge belastbaarheid en duurzaamheid
• Oppervlak microgeprofileerd
• Design ”profilering” of ”zonder profilering”

40 mm
Zeer sterk PU-hardschuim
warmte-isolerend

Oppervlak:
• Buiten microgeprofileerd,
Design ”zonder profilering”

binnen stuccodessin met
optimale corrosiebescherming
door galvanische veredeling.
• Standaard met een transparante beschermlaag.
• Optioneel aan beide zijden
grondlaag in vele standaardkleuren resp. andere ‘bonte
kleuren’ conform RAL of NCS,
zie pagina 15
Zie pagina 44/45 voor overige
prestatie-eigenschappen.

Sectionaaldeur SW met beglazing.

Design ”met profilering”
Optik Sicke
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…HOUDT

DE

WARMTE

IN

DE

HAL

Microprofilering – het
exclusieve design
De speciale fijngeribbelde,
slijtvaste oppervlaktestructuur
is uitermate robuust.
Daarnaast biedt ze planners
innovatieve vormgevingsmogelijkheden.

Sectionaaldeur SW, ”profilering” microgeprofileerd,
galvanisch veredeld.

Sectionaaldeur SW, qua kleur afgestemd op de façade.
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Türen·Tore·Zargen

Sectionaaldeur SW 80 –
de energiebesparende deur
• VA N S TA L E N L A M E L L E N , 8 0 M M D I K
• DUBBELWANDIG, MET PU VOLGESCHUIMD
• NAAR KEUZE OOK MET BEGLAZING

d en
r
e
e
l
o
s
Topgeï vast
storm

• Bespaart energie - vermindert de kosten
• Meer dan 50% betere warmte-isolatie
• UD-waarde = 0,58 W/m2k
• Stormvast: bestand tegen hoge windbelasting
tot klasse 4 (= 144 km/h)

80 mm
Isolerend PU-hardschuim

Oppervlak:
• Buiten ”zonder profilering” microgeprofileerd, binnen horizontaal
gelinieerd en met stucco-dessin.
• Optioneel: binnen en buiten horizontaal
Design ”zonder
profilering”,
microgeprofileerd

gelinieerd en met stucco-dessin.
• Standaard in grijswit (overeenkomstig
RAL 9002), optioneel ook in alle
RAL-kleuren.

Thermische scheiding

Zie pagina 44/45 voor overige
prestatie-eigenschappen.

Isolerende 3-voudige
beglazing
Sandwichframe in fraaie
rechthoekvorm.

Design ”horizontaal
gelinieerd”, stucco
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Extreem geïsoleerd –
thermisch gescheiden
H O U D T D E H A LT E M P E R AT U U R C O N S TA N T –
OOK IDEAAL VOOR GEBIEDEN WAAR HET VAAK
HARD WAAIT
Dubbele afdichting
De geïsoleerde Teckentrup sectionaaldeuren SW 80 zijn bijzonder geschikt
voor koelhuizen en magazijnen voor
de levensmiddelenindustrie. Het energieverbruik om de temperatuur binnen constant te houden is bij zulke
hallen bijzonder hoog. Dankzij de
dubbelwandige, 80 mm dikke, ther-

Latei-afdichting
Deze sluit de deur over de volle breedte
langs de latei volledig af en isoleert
bovendien.

misch gescheiden staalpanelen en de
speciale omlopende, verrottingsbestendige afdichtingen kan de bijzonder lage UD-waarde van 0,58 W/m2k
worden gerealiseerd. Hierdoor wordt
het verlies van koude of warme lucht
geminimaliseerd zodat energiekosten
merkbaar dalen. Dankzij de hoge
mate van stabiliteit is deze speciale
deur ook zeer geschikt voor gebieden

Dubbele vloerafdichting
Verrottingsvaste vloerafdichting van
een vastvriesbestendig rubberen
EPDM-profiel heft ongelijkmatigheden
in de vloer op en beschermt tegen
kou en vocht.

waar het vaak hard waait zoals
bergachtige regio's of langs de kust.

Bijzonder geschikt voor toepassing in:

Koelhuizen en drank-, groente-,
bloemen- en fruitmagazijnen.
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Dubbele zij-afdichting
Ook de dubbele zijafdichtingen tussen
kozijn en deurblad dragen bij aan de hoge
isolerende werking van de SW 80.

Sectionaaldeur type SL – de lichtdeur
• ALUMINIUM-FRAMEPROFIEL, 40 MM DIK
MET BEGLAZINGSELEMENTEN

Aluminiumframeconstructie:
Van aluminiumprofielen E6/EV1

Glaspanelen:
Max. framehoogte 750 mm, standaard
16 mm kunststofbeglazing.
Desgewenst ook andere vullingen
leverbaar:
• 3 mm enkelglas
• Structuurglas
• ISO-plaat
• Strekgaas, zie pagina 29

Optioneel:
Nu ook in extreem krasvaste uitvoering –
voor een altijd helder zicht.

Zie pagina 44/45 voor overige
prestatie-eigenschappen.

Oppervlak:
In aluminium geëloxeerd E6/EV1 of
met hoogwaardige poedercoating in
RAL- of NCS-kleuren, zie pag. 15
• Grote kras- en slagbestendigheid
• Corrosiebestendig

Sectionaaldeur SL met beglazing onderste sectie.
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…MAAKT

HALLEN LICHT
EN VRIENDELIJK

Sectionaaldeur SL met zijdeur in een autogarage.

De Teckentrup sectionaaldeur

inzicht worden vormgegeven.

type SL bestaande uit aluminium-

De grote lichtinval zorgt voor

frameprofiel en beglazingselemen-

arbeidsvriendelijke omstandig-

ten is extreem lichtdoorlatend

heden. Desgewenst kunnen er

en verleent elke hal een elegante

ook gekleurde vullingen, passend

uitstraling. De beglazingsvormen

bij het profiel, met beglazings-

en -motieven kunnen naar eigen

panelen worden gecombineerd.

Sectionaaldeur SL van een tankstation.
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NIEUW

Sectionaaldeur type SLX
MAXIMALE

LICHTINVAL,

VRIJ

ZICHT

Grote glaspanelen zonder onderbreking –
tot 3250 mm deurbreedte, tot 4000 mm
met een middenstijl.

Aluminiumframeconstructie:
Van aluminiumprofielen E6/EV1.

Glaspanelen:
Max. framehoogte 750 mm,
standaard met krasvaste 16 mm
dubbele kunststofbeglazing.

Standaard:
In extreem krasvaste uitvoering –
voor een altijd helder zicht

Zie pagina 44/45 voor overige
prestatie-eigenschappen.

Oppervlak:
In aluminium geëloxeerd E6/EV1 of
met hoogwaardige poedercoating in
RAL- of NCS-kleuren, zie pag. 15
• Grote kras- en slagbestendigheid
• Corrosiebestendig

Sectionaaldeur SLX met beglazing zonder stijlen.
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ELEGANTE

TRANSPARANTIE

De Teckentrup sectionaaldeur
Het type SLX is extreem lichtdoorlatend en dat maakt moderne
licht georiënteerde architectuurconcepten mogelijk. De elegante
transparantie ondersteunt stijlvolle presentaties van producten
die bijzonder goed tot hun
recht moeten komen zoals auto's,
campers, jachten en boten.
Daarnaast worden SLX-deuren
natuurlijk ook gebruikt voor het
tonen van producten in winkelpassages.

Sectionaaldeur SLX in een glazen uitvoering.

Sectionaaldeur SLX, ingang van een autobedrijf.
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Sectionaaldeur type SLW - de combideur
D E S TA A L / A L U - C O M B I D E U R
• S TA L E N L A M E L L E N S O K K E L D U B B E LWA N D I G
MET PU VOLGESCHUIMD
• ALU-FRAMECONSTRUCTIE MET BEGLAZING

Hoogwaardig staal
Galvanisch veredeld met transparante beschermlaag:
• Modern hightech design
• Echter voordeliger dan gelakte deuren met desondanks evenzo grote belastbaarheid en duurzaamheid

Aluminiumframeconstructie:
Van aluminiumprofielen E6/EV1.

Glaspanelen:
Max. framehoogte 750 mm, standaard
16 mm dubbelglas. Desgewenst ook
andere vullingen leverbaar:
– 3 mm enkel glas
– Structuurglas
– ISO-plaat
– Strekgaas
– Gatenplaat zie pagina 29

Optioneel:
Nu ook in extreem krasvaste uitvoering –
voor een altijd helder zicht.

Zeer sterk PU-hardschuim

Oppervlak:
Buiten microgeprofileerd, binnen stucco-

Vloerafdichting:

dessin met optimale bescherming tegen

Een precies passende afdichting vermindert

corrosie dankzij galvanische veredeling.

eventueel warmteverlies en beschermt

Standaard met transparante beschermlaag.

tegen binnendringende regen, ook bij

Optioneel met grondlaag aan beide zijden

kleine oneffenheden in de vloer.

in veel standaardkleuren resp. andere
Overige prestatiekenmerken
zie pagina 44/45.

‘bonte kleuren’ volgens RAL of NCS, zie
pagina 15.
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…DUBBEL

FUNCTIONEEL

Sectionaaldeur SLW met sokkel bestaande uit met
PUR volgeschuimde secties.

De Teckentrup sectionaaldeur

Door de grote glaselementen

met staallamellensokkel en

valt er veel daglicht in de

elegante aluminiumframecon-

bedrijfshal waardoor er een

structie vormt het economische

lichte en aangename werk-

alternatief wanneer er zowel

sfeer wordt gecreëerd.

behoefte is aan robuustheid als
aan een royale lichtinval.

Sectionaaldeur SLW met loopdeur.

Sectionaaldeur SLW met gekleurde speciale beglazing.
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Brandwerende sectionaaldeuren
BETROUWBAAR

EN

SNEL

OPENEND

Met speciale aandrijving
De aandrijving TAS1/TAS 2 voldoet
als brandweerpakket met een
gemiddelde openingssnelheid van
minimaal 0,25 m/sec aan de eisen
voor brandweerdeuren (DIN 14092).
Ook als de stroom uitvalt kunnen
de deuren via een geregelde
ontgrendeling snel met de hand
worden geopend.
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R O B U U S T,

GEÏSOLEERD,

VEEL

Het deur- en montageconcept
wordt per locatie o.a. op de voertuigtypen afgestemd. Bovendien
kunnen de besturingen afhankelijk van de behoefte bijvoorbeeld
met verkeerslichten worden uitgerust. Daarmee zijn er geen
obstakels meer en kan de brandweer snel uitrukken.
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LICHT

Transparante oplossingen – meer licht
MET

VERSCHILLENDE VORMEN,
PROFIELEN EN

GLAS...

Secties van staal
Staalsecties, dubbelwandig,
warmtegeïsoleerd met sandwichbeglazing, type A en B.

Type A
Type B

Sectie met sandwichbeglazing, type A (hoekig).

Sectie met sandwichbeglazing, type B
(afgerond).

Sectie met ventilatierooster.

28

INDIVIDUEEL

VORMGEVEN

Secties van aluminium
Aluminium-frameprofiel met
veel verschillende vullingen.

Optioneel:

Frameprofiel met
dubbelglas 16 mm.

Frameprofiel met enkel
glas 3 mm.

Frameprofiel met ISO-plaat.

Frameprofiel met strekgaas.

Frameprofiel met gatenplaat.

Frameprofiel met
structuurglas 3 mm.

Nu ook in extreem krasvaste
uitvoering - voor een altijd
helder zicht.
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Perfect geconstrueerd
DE

PASSENDE

LOOPDEUR

De extra uitrusting met een geïntegreerde loopdeur
of een drempelvrije gescheiden zijdeur garandeert een
ongehinderde doorgang voor personen en kleine
transportmiddelen.

Loopdeur – geïntegreerd in het deurblad:
– Ook met beglazing
– Extreem stabiele lage drempel van slechts 80 mm
hoog
– Met doorlopende vloerafdichting tegen vuil,
slagregen – ook bij lichte oneffenheden
– Opent ook bij licht oplopende ondergrond
– Vierzijdige aanslagafdichting en aluminiumregenlijst boven
– Glijraildeurdranger
– Bij elektrisch aangedreven deur met aftasting

Loopdeur met 80 mm lage drempel en elektrische aftasting.

Sectionaaldeur SW met lichtsectie en loopdeur.

Sectionaaldeur SW met loopdeur, in een bakkerij.
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DE

ZIJDEUR

IN

HETZELFDE

DESIGN

Zijdeur: in hetzelfde design als
de roldeur
– Deurframe van geëxtrudeerde
aluminiumprofielen, oppervlak
E6/EV1
– Dezelfde vulling als het deurblad
– Driezijdige, dubbele aanslagafdichting
– Sleepafdichting bij de drempel

Sectionaaldeur SW met zijdeur, oppervlak microgeprofileerd,
galvanisch veredeld.

Sectionaaldeur SL met zijdeur en vaststaand bovendeel.

Sectionaaldeur SL met bijpassende zijdeur.
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Veiligheid op het hoogste niveau
DANKZIJ

DOORDACHTE

D E TA I L S
E N PAT E N T E

IDEEËN

Teckentrup sectionaaldeuren voldoen
aan alle veiligheidseisen in de geldende

Betrouwbare asverbinding
Montagevriendelijke,
betrouwbare en stabiele
verbinding van de
torsie-as.

EU-normen.

Latei-afdichting
Deze sluit de deur over de
volle breedte langs de latei
volledig af en isoleert
bovendien.

Zijafdichtingen
De afdichtlip aan de deurlijsten
aan de zijkant scheidt het
kozijn thermisch naar buiten.
Een aanvullende afdichting
is daarom vaak niet nodig.

Middenafdichtingen
De deur is ook tussen de
afzonderlijke secties over de
volledige breedte voorzien
van een optimale afdichting.

Vloerafdichting
Verrottingsvaste vloerafdichting
van een elastisch en vastvriesbestendig rubberen EPDM-profiel
heft ongelijkmatigheden in de
vloer op en beschermt tegen kou
en vocht.
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MAKEN

ONZE

DEUREN

RONDOM

VEILIG

Veerbreukbeveiliging voor
handbediende deuren
Stopt bij een breuk van de
torsieveer de rotatie van
de as. De deur wordt in zijn
positie gehouden.

Vingerknelbeveiliging
buiten/binnen
Gepatenteerde vingerknelbeveiliging voor de binnen- en
buitenzijde van de deur.

Ingrijpbeveiliging
Ingrijpbeveiliging aan de
zijkant voorkomt dat u
per ongeluk met uw vingers
tussen het kozijn en de
looprail komt.

Stille deurloop
Robuuste rolbokken van verzinkt staal en kogelgelagerde
looprollen zorgen voor een
lange levensduur en een stille
deurloop.

Sluitkantbeveiliging
Elektrisch bediende deuren
met impulsbesturing worden in
de fabriek uitgerust met een
sluitkantbeveiliging die de
deur stopt zodra deze op een
obstakel loopt.
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Intelligente montagevoordelen
DOOR

VOORGEMONTEERDE

sneller
g
i
d
u
o
Eenv
teerd!
n
o
m
e
g

COMPONENTEN

DEURBLADPAKKET
Om mogelijke fouten reeds in het
voortraject uit te sluiten en de montagetijd te verkorten hebben wij de
prefabricagegraad van afzonderlijke
componenten flink verhoogd. Zo
worden ingetrokken afdichtingen,
elektronische onderdelen en aanbouwelementen reeds in de fabriek voorgemonteerd. Daardoor kan de deur
op locatie met slechts enkele handelingen in elkaar worden gebouwd.

Latei-afdichting
Omegaprofiel
Verdeeldozen
Sluitkantbeveiliging
De vloerafdichting wordt in de
fabriek aan de onderste sectie
bevestigd. Verder wordt bij
deuren met impulsbesturing ook
de sluitkantbeveiliging reeds
geïnstalleerd.

Aan beide zijden voorgemonteerd en reeds bekabeld.
Op locatie kan plaats van de
aandrijving probleemloos
van links naar rechts veranderd
worden.

Veilige bezorging
De afzonderlijke secties
zijn in speciale pallets
bevestigd en in montagevolgorde genummerd.
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Aan de binnenzijde zijn reeds
verstevigingsprofielen voor de
stabilisering van het deurblad
gemonteerd.

Reeds in de sectie aangebracht.
Moeizaam monteren op de
bouwlocatie is niet meer
nodig.

Sneller, eenvoudiger gemonteerd
VOORKOMT FOUTEN, VERHOOGT DE VEILIGHEID
De vele voorgemonteerde

KOZIJN-/ ASPAKKET

elementen, voorbereide gaten en

Het complete pakket bevat de

markeringen vereenvoudigen

veerassen, consoles, kozijnen en

de inbouw enorm.

looprails.

Veerbreukbeveiliging
(bij handbediening)
Reeds in het veeras-element
voorgemonteerd.

Universele ophanging
Individueel bruikbaar. Dankzij
voorbereide slobgaten geschikt voor alle bouwkundige
omstandigheden (aantal
passend bij bestelde
deurinstallatie).

Voorgemonteerde veeras

Uitstekende as aan beide
zijden

Veeras, hoek- en tussenlagers
en kabeltrommels zijn al tot
één element samengevoegd.

Hierdoor kan de aandrijfzijde
op de inbouwlocatie nog
worden veranderd.

Gemonteerde
hoeklagers

Spiraalkabel

Schuifgrendel
Gaten reeds in beide
verticale kozijndelen
aangebracht.

Speciale aanslaghoek

Fotocel

Reeds in het kozijn
geïntegreerd. Hierdoor
kan de deur naar binnen worden geschoven,
ook als de vloer nog
niet gereed is.

Gaten reeds in het
kozijn aangebracht.
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Gaten reeds in het
kozijn aangebracht.
De spiraalkabel kan
aan beide zijden
langs de verdeeldoos
worden bevestigd.

Ook de hoeklagers
worden al in de
fabriek op het kozijn
vastgeschroefd.
De positie van de
veeras wordt door
een markering
aangeduid. Dat
bespaart moeizame
meetwerkzaamheden!

Snelle inbedrijfstelling
AANDRIJVING EN BESTURING
STEKKERKLAAR VOORBEDRAAD
Eenvoudiger inbouw, meer
efficiëntie
Dankzij voorgemonteerde componenten en speciale toebehoren
kan de aandrijving bijzonder snel
en eenvoudig worden gemonteerd. De voorbedrade besturing
hoeft alleen nog maar met de
CEE-stekker op de aanwezige voeding te worden aangesloten. Het
kabelkanaal tussen de besturing
en de aandrijving wordt standaard
meegeleverd.

Geen moeilijk instellen van de deur direct
op de aandrijving meer!
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Perfecte afstemming
EENVOUDIGE

PROGRAMMERING

Betrouwbaar en ongecompliceerd programmeren
Het handige mobiele handbesturingsapparaat met lcd-monitor
mag alleen door een bevoegde
monteur worden geprogrammeerd en gebruikt. De klant heeft
niet de mogelijkheid om achteraf
nog instellingen te wijzigen.

De besturingen worden in de fabriek
stekkerklaar bedraad.

Eenvoudige programmering door geschoold deskundig personeel.

Fotocel
Voor het verder verhogen van de veiligheid heeft u de mogelijkheid om een extra fotocel te laten monteren. Deze stopt
de deur zonder contact. Onder bepaalde omstandigheden is
montage van zo'n fotocel zelfs wettelijk voorgeschreven.

Eenvoudig afstellen van de deurinstallatie
Teckentrup deuren kunnen comfortabel via
de vloerconsole worden bijgesteld (waterpas
maken).
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Verschillende soorten
bedieningssystemen
VOOR

HANDBEDIENDE

D E U R I N S TA L L AT I E S

Afhankelijk van de wensen van de
klant levert Teckentrup verschillende
oplossingen voor handbediende
deuren. Daarbij is de uitvoering met
handketting met een overbrenging
van 1 : 4 bijzonder comfortabel
en licht te bedienen.

Handketting, overbrenging 1 : 1
Eenvoudige, robuuste constructie met
zelfvergrendelende schuifgrendel.

Handkoord
Eenvoudige, voordelige variant voor
kleine deuren.
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Handketting, overbrenging 1 : 4
Comfortabele bediening omdat er
minder kracht nodig is, incl. kettingbeveiliging.

VOOR

AANGEDREVEN

D E U R I N S TA L L AT I E S

Kettingaandrijving
Indien er aan de zijkant niet veel ruimte
is, adviseren wij om een ruimtebesparende
kettingaandrijving te installeren.
Opsteekaandrijving met
noodhandketting
Mocht de stroom uitvallen dan
kan de deur gemakkelijk vanaf
de vloer met de hand worden
bediend.

Met noodhandzwengel 40° gedraaid

Opsteekaandrijving met noodhandzwengel
De voordeligste variant voor de noodbediening – ook voor situaties waarin de
noodhandketting lastig is.

Railgeleide aandrijving
Onder bepaalde voorwaarden kan er ook een railgeleide
aandrijving worden geïnstalleerd, bijv. bij deuren die niet
veel worden gebruikt.
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Hoogwaardig besturingssysteem
SYSTEEMCOMPONENTEN

Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn verschillende
systemen verantwoordelijk voor de deurbesturing.

NIEUW
Veiligheid in het detail
Van binnen verlichte
bedieningstoetsen zorgen
ook bij weinig licht of in
het donker voor herkenbaarheid en voorkomen
zo bedieningsfouten.
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KRACHTIG

MET

Comfortbesturing CS 300 Impuls
Microprocessorbesturing met beoordeling
van absolute detector. Eenvoudige, betrouwbare programmering via 3-toetsnavigatie
op de lcd-monitor met meertalige tekstweergave, optionele rood/groen-verkeerslicht voor deurtoestandmeldingen, met
optische waarschuwingen (gebruik bijv. in
parkeergarages, autogarages).

CS 300 LCD-Monitor
Snel, ongecompliceerd programmeren
van de deurinstallatie bijv.
– Automatisch sluiten
– Verkeerslichtaansluiting
– Foutendiagnose
– Cyclusteller, etc

MICROPROCESSORTECHNIEK

Comfortbesturing CS 300 FU
Met frequentieomvormer-besturing, soft-start
en soft-stop (gebruik: bijv. snellopende
sectionaaldeuren).
Optioneel met
hoofd-schakelaar

Comfortbesturing CS 400
Microprocessorbesturing met beoordeling van absolute
detector. Programmering via 3-toetsnavigatie op de
lcd-monitor met meertalige tekstweergave (gebruik: bijv.
parkeergarages met rijstrookregeling en rolhekken met
intrekbeveiliging).
De besturingen CS 300 en CS 400 beschikken over vier
spanningsvrije eindpositiemeldingen.
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Comfortabele bediening
INDIVIDUELE

UITRUSTING

Bij elektrisch bestuurde deurinstallaties
zorgen moderne bedieningselementen
voor extra gemak. De deur kan eenvoudig en comfortabel via een robuuste
handzender worden bediend. Als alternatief kan de impuls via fotocellen,
inductielussen, radarbewegingsmelders
etc. worden doorgegeven.

2-kanaals handzender

4-kanaals handzender

10-kanaals handzender

Sleutelschakelaar opbouw

Sleutelschakelaar inbouw

Sleutelschakelaar opbouw
met stopknop

Sleutelschakelaar inbouw
met stopknop

99-kanaals handzender

Fraaie radiografische
codeschakelaar
Comfortabele bediening van
max. 3 deuren door invoeren
van persoonlijke getallencombinaties zodat onbevoegd
openen is uitgesloten.
Eenvoudige, snoerloze mon-

Staande zuilen
Van geëloxeerd aluminium met
geïntegreerde sleutelschakelaar.

tage op de muur.
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TOEBEHOREN/AANVULLENDE

UITRUSTING

Een uitgebreid assortiment toebehoren
maakt de dagelijkse bediening aanzienlijk
comfortabeler en zorgt bovendien
extra veiligheid.

Radiografische ontvanger

Interne radiografische ontvanger voor CS 300, steekbaar

Radarbewegingsmelder

Externe radiografische ontvanger voor CS 300, stekkerklaar

Radarbewegingsmelder met programmeerapparaat

Drukschakelaar
”Open – Stop – Dicht“

Drukschakelaar
”Open – Nood-uit – Dicht“

Drukschakelaar

Drukschakelaar met stopknop

Lichtschranken

Afsluitbare drukschakelaar
”Open – Stop – Dicht"

Eénweg-fotocel

Reflectiefotocel
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Afsluitbare drukschakelaar
”Open – Nood-uit – Dicht”

Deurtypen en technische
gegevens
Prestatie-eigenschappen volgens EN 13241-1

SW

Weerstand tegen windbelasting conform EN 12424
Met en zonder loopdeur

Klasse

2

Waterdichtheid conform EN 12425
Met en zonder loopdeur

Klasse

3

Luchtdoorlatendheid conform EN 12426
Zonder loopdeur
Met loopdeur

Klasse
Klasse

3
3

Warmte-isolatie conform EN 13241, bijlage B EN 12428
Zonder loopdeur - ca. 25 m² deuroppervlak
Met loopdeur - ca. 25 m² deuroppervlak

UD in W/m²K
UD in W/m²K

Geluidsisolatiewaarde conform EN 717-1
Zonder loopdeur
Constructie
Zelfdragend, inbouwdiepte
Deurmaten
Breedte x hoogte max. (afhankelijk van combinatie)
Deurblad gewicht

1,25
1,46

Rw in dB

24

in mm

40

in mm
in kg/m²

8.000 x 6.000
ca. 12

Deurblad, materiaaluitvoering
Staalpanelen, met PU volgeschuimd
Aluminiumpanelen, frameprofiel met vulling

–

–

Deurblad, oppervlakuitvoering
Staal verzinkt, met beschermlaag
Staal verzinkt, gecoat RAL 9002 of 9006
Staal verzinkt, gecoat RAL of NCS naar keuze
Aluminium geëloxeerd, E6/EV1
Aluminium gecoat, RAL naar keuze




–
–

Zijdeur
In hetzelfde design als het deurblad



Beglazingen/vullingen
Sandwichbeglazing type A
Sandwichbeglazing type B
3-voudige rechthoekbeglazing
Ronde beglazing 385 mm met dubbelglas
SAN-enkelglas/SAN-dubbelglas
Alu-stucco sandwichplaten



–

–
–

Afdichtingen
4-zijdig omlopend
Middenafdichting tussen de secties
Dubbele zij- en vloerafdichting



–

Vergrendelingssystemen
Binnenvergrendelingen
Buiten-/binnenvergrendelingen




Veiligheidsuitrusting
Vingerknelbeveiliging
Ingrijpbeveiliging aan zijkanten
Kabelbreukbeveiliging
Slappekabelschakelaar bij aangedreven deuren
Doorrijdfotocel
Kabelbreukbeveiliging bij veerloze systemen
Veerbreukbeveiliging bij handbediening









Bevestiging op
Beton
Staal
Metselwerk
Andere op aanvraag





Zie inbouwgegevens voor benodigde ruimte
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SW 80

SL

SLX

SLW

2

2

2

2

3

3

3

3

3
–

3
3

3
–

3
3

0,58
–

4,98
5,04

4,71
–

4,38
4,72

23

–

–

23

80

40

40

40

10.000 x 8.000
ca. 13

8.000 x 6.000
ca. 12

4.000 x 6.000
ca. 12

8.000 x 6.000
ca. 12

–

–

–
–


–
–


–



–


–
–

–
–
–



–
–
–









–







–
–

–
–
–

–
–
–
–



–
–
–
–



–
–
–
–









–



–



–





–


–


–

–



















































 Standaard

 Optioneel
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Alles onder één dak
 I N N O VAT I E F  F L E X I B E L  B E T R O U W B A A R

In het middelpunt staan
onze klanten
Behalve innovatieve, eigen ontwikkelingen, een hoogwaardige productkwaliteit en flexibiliteit bij de productie van technisch bijzondere oplossingen, bieden wij onze klanten een
omvangrijk servicepakket dat op elk
moment kan worden aangepast aan
de eisen en wensen van de klant.


Individuele planning en objectadvisering



Deskundige begeleiding ter plaatse maakt
een soepel verloop van projecten mogelijk.

Standaard- of individuele concepten – wij
ontwikkelen optimale oplossingen in overleg
met onze klanten.

Zeer moderne productie-installaties
staan borg voor een gelijkblijvende hoge
kwaliteitsstandaard.

Transportveilig verpakt en dankzij een
efficiënte logistiek snel en betrouwbaar
geleverd.

Advies op de bouwplaatslocatie
door onze medewerkers van de
buitendienst



Snelle levering voor het hele gebied



Controle en onderhoud



Ondersteuning door middel
van scholing voor producten en
montage

Bij Teckentrup staat klanttevredenheid altijd op de voorgrond.

Onze service voor het
wettelijk voorgeschreven
onderhoud. Wij wijzen u op
de volgende testdatum.

Actuele informatie vindt
u op het internet:
www.teckentrup.biz

Grote flexibiliteit op het gebied van logistiek en
transport garandeert korte levertijden.
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Teckentrup
Industriedeuren
voor alle eisen
WIJ OPENEN
DE DEUREN NAAR
VOORUITGANG

Sectionaaldeuren

Teckentrup bestaat sinds 1932 en behoort
met de fabrieken in Verl-Sürenheide
(hoofdvestiging) en Großzöberitz tot de
grootste producenten van deuren en
garagedeuren in Europa.
Roldeuren

Bovendien creëren meer dan 13 vestigingen
in Duitsland en vele partners in Europa
en overzee een economische infrastructuur,
die aan alle eisen op het gebied van
flexibiliteit en klantennabijheid voldoet.
Van idee tot innovatie en van ontwerp
tot praktische realisatie gebeurt alles
onder 'één dak'.
Gemotiveerde en ambitieuze medewerkers,

Vouwschuifdeuren

de modernste CAD-techniek en computergestuurde productiesystemen vormen de
garantie voor een zekere toekomst.

Multifunctionele schuifdeuren

Brandwerende deuren
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Snelloopfoliedeuren

In heel Europa ...
…BEREIKBAAR

VOOR

ONZE

KLANTEN

Hoofdvestiging
Fabriek Verl-Sürenheide

Fabriek Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Technische wijzigingen voorbehouden.
01/11/11 (NL) 123.190
De productafbeeldingen in deze brochure dienen
als voorbeeld te worden beschouwd. Daarom komen
ze wat betreft uitvoering niet altijd overeen met
het standaardaanbod.

Brandwerende
deuren

Rookwerende
deuren

Veiligheidsdeuren

Geluidwerende
deuren

WIJ

Warmtegeïsoleerde
deuren

Binnendeuren

OPENEN

Industriesectionaaldeuren

DE

Schuifdeuren

DEUREN

Vouwschuifdeuren

NAAR

Roldeuren /
Rolhekken

CarTeck
Garagesectionaaldeuren

CarTeck
Garagekanteldeuren

VOORUITGANG

