PARKEERGARAGE ROHEK
NDS 108 16/18A

• Toepasbaar in vrijwel elke situatie
• Geschikt voor intensief gebruik
• Biedt optimaal doorzicht van 80% en ventilatie
• Afmetingen tot maar liefst 16 meter breed

Een staal robuust rolhek in honingraatvorm. Dit platstrip rolhek is een perfecte
oplossing voor zwaar gebruik in bijvoorbeeld parkeergarages, winkels of andere af te
sluiten doorgangen. Voor Etalages en entrees wordt het rolhek voorzien van een 230
volt buismotor, as, afrolbeveiliging, geleider/koker constructie, aluminium onderlijst
en draaischakelaar. Voor parkeergarages wordt het rolhek standaard voorzien van
een 400 volt aandrijving, onderloopbeveiliging en fotocel. Optioneel kan het rolhek
worden voorzien van diverse schakelmogelijkheden, afschermkappen en kleurcoating.
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Next Door Systems BV
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The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
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Inbouwtekening

Parkeergarage
rolhek

NDS 108

FUNCTIONALITEIT
Een
stalen
inbraakvertragend
en
toegangregulerend rolhek met 80% doorzicht.
Door opengewerkte structuur ook geschikt bij
ventilatiebehoefte.







TOEPASBAARHEID
Afsluiting van wand- en
Uitermate geschikt voor
winkelafsluiting en entrees.


















gevelopeningen.
toepassing als

UITERLIJKE KENMERKEN
Oprolbaar hekwerk, opgebouwd uit gevormd
platstaf, onderling verbonden met solide,
scharnierende verbindingsschakels. Leverbaar
in staal en aluminium. Bij type NDS 108B zorgen
toegevoegde rechte staven voor extra stevigheid
en een verkleinde maasopening.
KLEURAFWERKING
Rolhek in Sendzimir verzinkt staal. Zijgeleiding
in Sendzimir verzinkt staal. Optioneel
kleurcoating mogelijk.
BEWEGINGSSTELSEL
Elektrische aandrijving 230/400 volt. Motortype
afhankelijk van maatvoering, gewicht en
toepassing. Stalen aandrijfas met kogellagers en
afrolbeveiliging.

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende
producent en leverancier van industriedeuren.
Onze producten worden uitsluitend via een
dealernetwerk geleverd.
Onze dealers bevinden zich in geheel Europa.
Zij leveren de Next Door Systems deuren
onder PRIVATE label. De deuren worden op
maat geproduceerd, volledig naar wens van de
eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen
wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend
voldoen onze producten aan de strengste Europese
richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid
worden continu gecontroleerd en getest.
De term integriteit past goed bij onze firma. Onze
bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere
benadering van de markt, onze dealers en
uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van
menselijke waarden en normen en vertrouwen in
elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard
altijd nakomen.
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BEDIENING
Standaard geleverd met een eenvoudige
schakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel
vele bedieningsmogelijkheden met allerlei
schakeltechnieken. Ook draadloos.
KWALITEIT
Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijf
zekerheiden zijn bepaald door kwalitatieve
uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen,
constructie en montagetechniek.
AFMETINGEN
Maximale hoogte afhankelijk van situatie en
uitvoering. Afstand tussen de schakels h.o.h. 150
mm. Afstand tussen de staven 118 mm.
GEWICHT
Totale gewicht 9,2 Kg/m2
VEILIGHEID
Onze rolluiksystemen voldoen aan de geldende
regelgeving voor doorgangen volgens Arbo AI-14

