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Het flexibele deurconcept

Uw snelle manier naar
meer informatie.

T E C H N I S C H P E R F E C T, V E E LV O U D I G I N Z E T B A A R
Roldeuren
ThermoTeck

Teckentrup roldeuren een op

Ge!soleerd, met

economische oplossingen.

maat gemaakt deurconcept voor

microgeprofileerd
oppervlak.

Dit geëvolueerde deursysteem
kenmerkt zich door een hoge
economische levensduur, robuuste
en eenvoudige constructie. Op grond
van de ruimtebesparende roltechniek

Roldeuren
ThermoTeck ”easy”

en het flexibele rol-deurpantser

Innovatieve deurconstructie

bijzonder geschikt voor hoge en

standaard toepassingen –

vooral brede gebouw-afsluitingen,

ca. 40% snellere montage.

die aan veelvuldig gebruik zijn

zijn Teckentrup roldeuren in het

bloodgesteld. Rolhekken worden
gebruikt wanneer een hoge transparantie, inbraakbe-veiling en tevens

Rolhekken

ventilatie nodig zijn. Snelroldeuren
maken een snelle doorgang moge-

Optimaal licht-en

lijk, bijv. voor heftrucks en reduceren

luchtdoorlatend.

het energieverlies.

Voor alle deurtypen zijn de modernste aandrijvings- en besturingssystemen beschikbaar.

Snelroldeuren
ThermoTeck
Voor snelle opening en
sluiting.

Snelroldeuren
Met veerkracht- crashbescherming.
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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
roldeuren voldoen standaard
aan de veiligheidseisen van de
geldende Europese normen.

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

Mechanische aspecten

●

Gebruiksveiligheid

●

Warmte-isolatie

●

Geluidswering

●

Dichtheid

●

Windbelasting
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F U N C T I O N E E L , M O N TA G E V R I E N D E L I J K ,
BETROUWBAAR
Stabiel en flexibel
Teckentrup roldeuren zijn geschikt
voor alle ruimtelijke situaties. De
flexibele deurconstructies met de
uiterst stabiele, dubbelwandige profielen bieden een oplossing op maat
voor de verschillende afsluitingen.
In het bijzonder imponeert het
innovatieve microgeprofileerde
speciaalprofiel ThermoTeck door
hoogste functionaliteit en esthetiek.

Unieke montagevoordelen
Met creatieve ideeën ontwikkelt
Teckentrup steeds weer nieuwe
technieken welke het produkt
en de inbouw hiervan perfectioneren: bijv. de nieuwe roldeurconstructie ”easy”. In vergelijk
met conventionele deuren kan
tot 40% montagetijd bespaard
worden. Installatie door zelfs
maar 1 man is mogelijk.

Comfortabele bediening
Sterke aandrijving- en besturingssystemen zijn optimaal op elkaar
afgestemd, eenvoudig te monteren en programmeren. Moderne
bedieningselementen zorgen
voor extra comfort.

Individuele oplossingen
Bij lastige inbouwsituaties of
speciale vereisten ontwikkelen
wij in samenwerking met onze
partners individuele en op
maat gemaakte oplossingen.
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Hightech-optiek: Speciaalprofiel ThermoTeck, microgeprofileerd, galvanisch
veredeld met transparante
beschermlaag.

Individuele ruimte
VOOR OPTIMALE OPLOSSINGEN

Voor elke architectuur
De eenvoudige, robuuste en flexible
constructie met het compact opgerolde
deurpantser biedt veel gebruiksmogelijkheden.
Zowel als buitenroller of als binnenroller toepasbaar, door de geringe
benodigde ruimte zijdelings en onder
het plafond passen de Teckentrup
roldeuren zich aan de situatie aan.

Roldeur 4020 met beglazing in een wasstraat.
Ook bij extreme hoogtes de optimale oplossing.
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Rollgitter
…IN DE INDUSTRIE EN HANDEL

Ideaal voor agrarische bedrijven.

Speciale oplossing voor een kiosk in een voetbalstadion.

Als buitenroller in een container met gevaarlijke stoffen.

Afschermen van produktiemachines.

Als buitenroller in een ondergrondse parkeergarage – de ideale
oplossing bij geringe ruimte.

Rolhek in de detailhandel ter winkelbeveiliging.
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ThermoTeck
• HET SPECIALE PROFIEL
• I N S TA A L
• G A LVA N I S C H V E R E D E L D E N WA R M T E - I S O L E R E N D
Hoogwaardig staal

Extreem klein

Galvanisch veredeld met trans-

opgewikkeld deurpantser

parante beschermlaag
• moderne High-Tech-Look
• echter prijsgunstiger als een
deur met bandlaag
• bij gelijke hoge belasting
en duurzaamheid

Door de speciale profiel-geo-

Speciale profiel-contour

metrie wikkelen de lamellen

Uit 1 stuk gewalst.

extreem compact op.

Daarom een nog

Hierdoor wordt de oppervlakte

hogere vastigheid en

gespaard en is de lateihoogte

geruisarme loop.

geringer dan bij oorspronke-

Optioneel aan beide zijden

lijke deursystemen.

bandlaag zie bladzijde 13.

Dubbelwandig
profiel met PU (Polyurethaan) schuim,
uiterst robuust en
gelijktijdig warmteisolerend.

Innovatieve microprofilering
In attractieve look
bijzonder stabiel en met
geringe slijtage.

ThermoTeck met beglazing.

ThermoTeck met ventilatierooster.
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Duurzaam met een lange
levensduur door meerlaags
opbouw

…BIJZONDER ECONOMISCH
EN AANTREKKELIJK
Terugverende lamellen
Stress, hectiek, tijdsdruk of
gewoon menselijke onachtzaamheid. In het ”heetst van
de strijd” zijn aanrijdingen
tussen machine en roldeuren
natuurlijk mogelijk bij
Teckentrup natuurlijk zelden
tragisch. De terugbuigende
roldeur veert ”zacht“ en
flexibel terug; dankzij het
robuuste profiel is vervangen
vaak niet noodzakelijk.

Halafsluiting in een industriëele omgeving.
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Roldeurprofiel ThermoTeck „easy“
DE NIEUWE, INNOVATIEVE ROLDEURCONSTRUCTIE
VOOR STANDAARD GEBRUIK
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Eenvoudig en stressvrij in te bouwen!
• Compacte bouwwijze
• 40% snellere montage
• Ruimtebesparende consoles voor alle deurhoogten
• Consoles direct met de geleiderails verbonden
Daardoor geen tijdrovende werkzaamheden nodig
voor uitmeten van de consoles
(Teckentrup patent)
• De positie van de wals past automatisch
• Sterk verbindingssysteem tussen pantser en wals
(Teckentrup patent)

In 3 uitvoeringen:
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Roldeurprofiel
ThermoTeck „easy“

Roldeurprofiel
6010-visio „easy“

Rolhek TG-X „easy“

Uw snelle manier naar
meer informatie.

I N N O VAT I E V E D E TA I L S – S N E L L E M O N TA G E
Eenvoudig, praktisch en betrouwbaar
Het nieuwe Teckentrup roldeursysteem
type „easy“ kenmerkt zichzelf door
een ongecompliceerde en robuuste
constructie. De losse onderdelen zijn
op intelligente wijze vereenvoudigt
en optimaal op elkaar afgestemd.
Tijdrovende werkzaamheden voor
het opmeten van de posities van de
consoles en het bepalen van de
positie van de wals komen te vervallen. Tevens wordt het monteren

De voorbereide besturing is in de betrouwbare
merkaandrijving geïntegreerd. De comfortabele
bediening wordt mogelijk gemaakt door een
stekkerklare 3-knops bediening.

Duurzaam en betrouwbaar verbindingssysteem
tussen wals en pantser (Teckentrup patent).
De 8-kantige wals inclusief astab is volledig
verzinkt uitgevoerd.

Het pantser is voorgemonteerd op de wals en kan
probleemloos op de consoles geplaatst worden.
Deze ruimtebesparende consoles zijn met de geleiderails verschroeft. Tijdrovende werkzaamheden
voor het inmeten en positioneren van de wals
komen daarmee te vervallen.

Voorgeboorde geleiderails vereenvoudigen de
montage. Het bodemrubber is in het laatste profiel
geïntegreerd en zorgt voor een harmonieuze
uitstraling zowel binnen als buiten.

van de deur nog eens extra eenvoudig
omdat de deur voorbereid is voor
aandrijving en besturing. In vergelijking tot andere deuren wordt
daarmee circa 40% aan montagetijd
gewonnen.
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Roldeurprofielen
FUNCTIONALITEIT EN SCHOONHEID

Geïsoleerde profielen – voor effektieve warmte-isolering en voor hoge windlasten

ThermoTeck met beschermlaag
of tweezijdige bandlaag.

ThermoTeck met beglazing.

ThermoTeck met
ventilatierooster.

Het alternatief –

Stucco-design: de ongevoelige aluminium oppervlakte

het aluminium-profiel 4020

voor onbehandelde profielen

4020.

4020 met beglazing.

4020 Stucco-design.

4020 Stucco-design
met beglazing.

Optimale lichtoplossingen
Beglazing laat niet alleen het daglicht in de hal
maar is ook een stijlvol vormgevend element.
Alle dubbelwandige Teckentrup profielen zijn
naar keuze met beglazing van transparant
geïsoleerd en slagvast polycarbonaat dubbelglas.
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Design met kleur
INDIVIDUALITEIT ZICHTBAAR MAKEN
Kleuren zonder grenzen
De deuroptiek bepaalt het
verschijningsbeeld van een
industriehal en kan ook de
ondernemingsuitstraling
optimaal weergeven. Het
brede Teckentrup kleurspectrum maakt het mogelijk op
veelvoudige wijze de deur
vorm te geven. Planners
kunnen zelf hun individuele
stijl realisieren.
Teckentrup roldeuren ThermoTeck zijn er gegalvaniseerd
met transparante beschermlaag
alsmede een coating aan
beide zijden met een grote

Roldeur ThermoTeck met beglazing en bovendeel.

verscheidenheid aan kleuren.
4 standaardkleuren, gelijkend aan RAL
RAL 8014 Sepiabruin

RAL 9002 Grijswit

RAL 9006 Witaluminium

RAL 9016 Verkeerswit

Optioneel: voorkeur kleuren in RAL
RAL 3000 vuurrood

RAL 5010 gentiaanblauw

RAL 9007 grijs aluminium

Verdere kleuren naar RAL en NCS

De kleurafbeeldingen kunnen van het origineel
afwijken.

13

Het profiel 4020 kan ook gepoeder-coat, RAL naar keuze,
uitgevoerd worden.

Rolhekken
V E E L L U C H T C I R C U L AT I E , V E E L
LICHT EN EEN GOED ZICHT
Het Teckentrup rolhek in ver-

Bij voorkeur inzetbaar in winkel-

schillende hekvormen garandeert

passages met grote etalages en

een optimale beluchting, veel

parkeerkelders. Alle rolhekken

zicht en een goede bescherming.

zijn standaard met automatische

Het profiel 6010-visio met fijne

hefbeveiliging uitgevoerd.

gaatjes voorkomt het binnendringen van blad en onraad.

Rolhekken in ruitenvorm
TG-X (aluminium)

Rolhekken in wafelvorm
TG-A (aluminium), zie foto
TG-S (staal),
TG-E (RVS)

Rolhekken TG-X (aluminium).

Roldeurprofielen 6010-visio
Stabiel kleine-gaten-profiel

Roldeur 6010-visio.
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... E N T O C H E E N V E I L I G E B E S C H E R M I N G
Volgens de verschillende eisen
beschermen Teckentrup rolhekken
tegen vuil en ongewenste bezoekers. Gelijktijdig zorgen ze
voor een transparante optiek
en optimale ventilering.

Rolhek TG-A in een ondergrondse parkeergarage.

Bescherming van het autopark.

Rolhek TG-X als vuil- en afscheidingshek in een winkelpassage.

Rolhek 6010-visio doorzichtige winkelbeveiliging.
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Perfect geconstrueerd
PASSENDE

ZIJDEUREN

Bij behoefte zorgen verschillende
drempel-vrije zijdeuren voor een
probleemloze personendoorgang.
Of er nu met een vaste- of
draaibare zijkant gewerkt wordt,
voorop staat altijd veiligheid
en funktionaliteit.

Roldeur met vaststaand zijdeel.

Roldeur en zijdeur met gelijke beglazing.
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INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

Aandrijfsysteem
Bij extreem brede deuren minimaliseert de extra as
de doorbuiging van de profielen en zorgt voor een
optimale afsluiting.

Geluidsabsorptie
Indien bij een parkeergarage zich aangrenzende
huizen of kantoren bevinden, moet de voorgeschreven
geluidsisolatie van 30 cq. 35dB gewaarborgd worden.
De deur wordt dan losgekoppeld van de fysieke bouw.
Hiertoe biedt Teckentrup beproefde oplossingen.

Pantserbekleding
Is er aan de binnenkant geen ruimte, dan worden
roldeuren aan de buitenkant gemonteerd. De pantserbekleding is verkrijgbaar in verschillende materialen
en kleuren.

Schuin afsluitprofiel
Bij schuine bodemverhoudingen hebben rolhekken ter
compensatie een individueel aangepast afsluitprofiel.
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Snelroldeur ThermoTeck
BESPAART TIJD EN ENERGIE

Ongestoorde bedrijfsvoering

Het systeem met grote prestaties

De Teckentrup snelroldeur

• Hoogwaardige aandrijving met

ThermoTeck is als industriële
toepassing voor permanent

een hoog toerental.
• Freqentie-gestuurde besturing

gebruik geschikt. Door de hoge

met soft-start en soft-stop.

kwaliteit van het materiaal en

Dit spaart het materiaal en

het standaard veiligheidspakket

garandeert een lange levens-

garandeert dit een probleem-

duur van de deur.

loze verkeersstroom.

• Meer bescherming voor mens

Het snel openen en sluiten van

en materiaal door standaard

de deur alsmede de geïsoleerde

geïntegreerde doorrij fotocellen

ThermoTeck profielen houden de

en een sluitkantbeveiliging.

warmte in de hal en besparen zo
energie. De beglazingselementen
zorgen voor een extra lichte,
aangename werksfeer.
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• Gemiddelde openingssnelheid
tot 550 mm /sec.
• In maximale afmetingen van
6000 x 8000 mm.

Inbraakbeveiliging
GEEFT INBREKERS GEEN KANS

Anti-inbraak beveiliging
Stabiele en robuuste bouwdelen

Buitenaanzicht

alsmede extra mechanische
afsluitelementen zorgen voor
een effectieve inbraakwering.
Binnenaanzicht

Schuifhendel
Optioneel: mechanische vergrendeling welke
electronisch geblokkeerd wordt.
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Afsluitbaar bodemprofiel
Extra inbraakbeveiliging door een afsluitbaar
bodemprofiel (electronisch geblokkeerd).

Betrouwbare techniek
D O O R D A C H T E D E TA I L S

Opsteekaandrijving met
valbeveiliging.

De valbeveiliging
voorkomt in geval
van nood dat het
deurblad crasht.

Stormhaken garanderen
zekerheid, ook bij hoge
windbelasting.

Snel en eenvoudig ingebouwd.
Bij elke roldeur
wordt een individuele opdracht
gerelateerde montagehandleiding
meegeleverd.

Compact verpakt
kan het rolpantser
met behulp van
een heftruck op de
voorgemonteerde
console geplaatst
worden.
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WAARBORGEN EEN LANGE LEVENSDUUR

Dubbel veilige wals
De intelligente constructie
met vaste interne rol zorgt
voor geringe belasting
aan de lasnaden van de
buitenrol en daarmee een
zeker op- en afrollen van
het deurblad.

Geleiderails
Functionele en stabiele
geleiderails met kunsstofglijprofiel ter verbetering
van de loop en glij-eigenschappen.

Afsluitprofiel
Afsluitprofiel met afdichting van rottingsbestendig, elastisch
en aanvriesbestendig
EPDM-rubberen
profiel.

Sluitkantbeveiliging
Stopt de deur automatisch indien deze
op een opstakel
stoot.
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Krachtige aandrijvingstechniek
ROBUUST EN BETROUWBAAR

Afhankelijk naar behoefte zijn er voor elke
bouwkundige situatie verschillende oplossingen.

Opsteekaandrijving
Compact en montagevriendelijk. Met geïntegreerde
onderhoudsvrije valbeveiliging. Naar keuze met
noodhandzwengel...

...of noodhandketting.

Buismotor
Bij voorkeur bij kleine deuren,
minimale ruimte en weinig
belasting (noodbediening bijv.
met een markiezenstang).
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Innovatieve besturingssystemen
KRACHTIG

MET

MICROPROCESSORTECHNIEK

Afhankelijk van de toepassing nemen de verschillende
systemen de besturing over.

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

Comfortbesturing CS 300 FU
Met frequentieomvormer-besturing,
soft-start en soft-stop (gebruik: Bijv. bij
grote of snellopende deuren).

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
twee spanningsvrije eindpositiemeldingen.

Eenvoudige programmering door
geschoold vakpersoneel.

De besturingen worden voorbekabeld en stekkergereed
geleverd.

Fotocel
Om de veiligheid te vergroten
kan er een fotocel geplaatst
worden welke de deur contactloos stopt. Onder bepaalde
voorwaarden is het gebruik
van een dergelijke fotocel
wettelijk vereist.
Het rolhek heeft extra doorgrijp veiligheidsfotocellen
onder de latei (binnen- en
buitenzijde) om letstel te
voorkomen.
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Het inbrengen van het
mobiele programmeerapparaat met LCD-monitor.

De programmering vindt alleen
plaats d.m.v. een geautoriseerde
monteur.

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 voor
extra veiligheid.

Radiografische ontvanger

Interne radiografische ontvanger
voor CS 300 cq. CS 400,
steekbaar

Radarbewegingsmelder

Externe radiografische ontvanger
voor CS 300 cq. CS 400,
stekkerklaar

Radarbewegingsmelder met programmeerapparaat

Drukschakelaar
”Open – Stop – Dicht“

Drukschakelaar
”Open – Nood-uit – Dicht“

Drukschakelaars

Noodstop knop

Lichtschranken

Afsluitbare drukschakelaar
”Open – Stop – Dicht"

Eénweg-fotocel

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

Snelroldeuren
SNEL, ZEKER, ENERGIEBESPAREND

Speed SLT snelroldeuren zijn zeer

Als buitendeuren vormen de snel-

geschikt voor zware continutoe-

roldeuren in combinatie met de

materiaal plus zichtvenster

passing in binnen- en buitenbereik.

Teckentrup sectionaaldeuren en

van PVC.

Dankzij deze deuren is een soepel

roldeuren de ideale dag-/nacht-

verloop van het verkeer gegaran-

afsluiting.

deerd en kan tijdens de koude

De verschillende Teckentrup deur-

wintermaanden het energieverlies

typen kenmerken zich door

afdichting tussen de zijdelen en

tot een minimum worden terug-

hoogwaardige materialen en een

de deur.

gebracht. Bovendien houden de

ingenieus constructiesysteem.

deuren het vuil buiten en voor-

• Zelfdragende, thermisch verzinkte

komen ze tocht in het gebouw.

• Zeer stabiel, weefselverstevigend

• Optimale materiaalspanning door
speciale anti-crashbalk.

zijdelen.

• Speciale borstelstrips vormen de

• Krachtige wormwielaandrijving,
standaard met digitale
eindschakelaar.

Signaalkleuren
Het roldeurdoek is te bestellen in
opvallende RAL- kleuren. De duidelijke
kleuren zijn aantrekkelijk, goed zichtbaar, verhogen de veiligheid en bieden
een mooi totaaloptiek.
Verdere kleuren op aanvraag.

Standaardkleuren, gelijkend aan RAL
Oranje ( standaardkleur )

Beige

Signaalgeel

Zinkgeel

Karmijnrood

Gentiaanblauw

Lichtblauw

Verkeersgroen

Agaatgrijs

Diepzwart

Puur wit
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De getoonde produkten in de brochure kunnen afwijken,
technische wijzigingen voorbehouden!

... M E T V E E R K R A C H T - C R A S H B E S C H E R M I N G
Het geïntegreerde veerkrachtcrash-beschermingssysteem vergroot
de veiligheid en de rendabiliteit
van de deurinstallatie.
• Beschermt personen en materiaal.
• Voorkomt beschadingen, stilstand.
• Weer snel gereed voor gebruik.
• Crashes blijven zonder gevolgen.
Bij een botsing van de anti-crashbalk gaat
het tegenhoudmechanisme automatisch
open.

De crash-eindstukken springen automatisch
in het bodemafsluitstuk terug, het doek
blijft onbeschadigd.

De eindstukken worden handmatig in de geleiderail geschoven. Deze worden
zo niet belast en hebben een zeer hoge levensduur.
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Deurtypes en technische gegevens
Roldeuren/Rolheken

Deurafmetingen
Breedte max. in mm
Hoogte max. in mm
Benodigde ruimte
Zie inbouwgegevens
Deur pantser, materiaal uitvoering
Staal enkelwandig
Staal dubbelwandig
Aluminium enkelwandig
Aluminium dubbelwandig
Deurblad, oppervlakte uitvoering
Staal verzinkt
Staal met bandlaag
Staal gepoedercoat
RVS
Aluminium stucco design
Aluminium bruut
Aluminium met bandlaag
Aluminium gepoedercoat
Deurblad, gewicht
kg/m2
Zijdeur
Passend bij het deurblad
Beglazingen
Rechthoekig venster
Afdichtingen
Lateiafdichting
Bodemafdichting
Vergrendelings-systeem
Hef-beveiliging
Schuifgrendel
Afsluitbaar bodemprofiel
Aandrijving
Opsteekaandrijving
Kettingaandrijving
Buismotor
Veiligheids-uitvoeringen
Valbeveiliging
Sluitkantbeveiliging
Doorgrijpbeveiliging
Bevestiging op
Beton
Staal
Steen
Andere op aanvraag

ThermoTeck

4020

TG-S

TG-A

TG-V

TG-E

11000
12000

11000
12000

12000
8000

12000
8000

12000
8000

12000
8000

■

■

■

■

■

■

–

–
–
–

■

–
–

–
–

■

■

■

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

■

■

■
–
–

■
■

■
–
–
–
–

–
–
–

■
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

■
■
■
▲

–
–
–
–
–

–

–

▲

▲

–
–
–
–

ca. 11

ca. 10

ca. 14

ca. 7

ca. 8

ca. 14

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

–

–

–

–

■
■

■
■

–
–

–
–

–
–

–
–

▲
▲
▲

▲
▲
▲

■

■

■

■

–

–

–

–

▲

▲

▲

▲

■
▲
■

■
▲
–

■
▲
■

■
▲
■

■
▲
■

■
▲
■

■
▲
▲

■
▲
▲

■
▲
▲

■
▲
▲

■
▲
▲

■
▲
▲

■
■
■
▲
▲ = Optie

■
■
■
▲

■
■
■
▲

■
■
■
▲

■
■
■
■
■
■
▲
▲
■ = Standaard

28

▲

■

Rollgitter
TG-X

6010-visio

5500
4500

5500
6000

■

■

–
–

–
–

■

■

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

■
▲

■
■
■

ca. 4

ca. 3,5

▲

▲

–

–

–
–

–
–

–

■

–

–

▲

▲
▲

■
▲
■

■
▲
■

■
▲
▲

■
■
■

■
■
■
▲

■
■
■
▲

Snelroldeuren

Deurafmetingen
Breedte max. in mm
Hoogte max. in mm
Openingssnelheid
m/sec
Sluitsnelheid
m/sec
Gebruik
Binnendeur
Buitendeur
Prestatie eigenschappen
Veiligheidsuitvoeringen naar
EN 13241-1
Windbelasting naar EN 12424
Aandrijving en besturing
2 potentieel vrije contacten
Voedingsspanning 1 fase 400 V*
Bescherming IP 54
Bescherming IP 65
Besturing met noodstop
Digitale eindschakelaar
Noodopening
Zwengel
Ketting
Tegengewichttechniek, manueel
Noodopening bij stroomuitval
Veerkracht-crashbescherming
Tot max. 5000 mm mogelijke breedte
Veiligheidsinrichtingen
Het deurgebied wordt door een
veiligheidsfotocel met reflector
beveiligd.
Voor de veiligheid van personen
is de anti-crashbalk uitgerust
met een zelftestende veiligheidscontactlijst.
Goedgekeurd voor vlucht- en
reddingswegen, met verklaring van
conformiteit.

*afhankelijk van de deurgrootte
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SLT 07

SLT 07 FU

SLT 08

SLT 08 FU

SLT 25 FU

4600
4600

4600
4600

6000
6000

6000
6000

6000
6000

0,8

1,2 – 1,5

0,8

1,5

1,5 – 2,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

■

■

–

–

■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

1

1

2

2

2

■
■
■
▲
■
■

■
■
■
▲
■
■

■
■
■
▲
■
■

■
■
■
▲
■
■

■
■
■
▲
■
■

■
▲

■
▲

■
▲

■
▲

■
▲

■

■

–

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

▲

–

–

–

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.
●

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.

Hoge flexibiliteit in logistiek en transport
verzekerd korte levertijden.

Individuele planning en objectadvisering.

●

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.

Zeker en snel plannen –
met ons serviceprogramma voor architecten. Technische
gegevens, tekeningen en aanbestedingsteksten kunnen
worden gedownload maar zijn ook als drukwerk
beschikbaar.

d

Einbaudaten

für Rolltore, Roll- und Lochgitter
Gültig ab 1. April 2010

9. Platzbedarf Steckantrieb
Erforderliche Anschlagbreiten
Führungsschienentyp:

FS 85

FS 110

TAR 1.xx
TAR 2.xx
TAR 3.xx
TAR 5.xx
TAR 6.xx

85
175
300
300
300
300
315

110
200
325
325
325
325
340

AS mit KE TAR 1.xx
mit KKU TAR 2.xx
mit NWT TAR 3.xx
TAR 5.xx
TAR 6.xx

240
240
240
250
290

265
265
265
275
315

FS
LS
AS mit KU

KU = Kurbel (Nothandkurbel)

KE = Kette (Nothandkette)

KKU = Kreuzgelenk-Kurbel (seitlich abknickbar)

NWT = Notwinkeltrieb (mit Markisenstange)
nur bis TAR 2.xx

- FS-Ermittlung siehe Seite 8.

Alle Angaben in mm.

Montage auf jeden Baugrund (außer Gasbeton).

- Antriebsermittlung ab Seite 32.

S

LS

ET

AS

BH

BB

FS
OFF

FS

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

Planningsmap
Met alle gegevens en feiten
voor het complete Teckentrup
product-programma.
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Planningshulp
Speciale inbouwgegevens
voor roldeuren voor
een gedetailleerde
planning.

Teckentrup
industriedeuren
voor alle
WIJ OPENEN
DE DEUREN NAAR
VOORUITGANG

gestelde eisen

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.
10 vestigingen in Duitsland en vele partners
in Europa en overzee een economische infra-

Roldeuren

structuur, 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,
de modernste CAD-techniek en computergestuurde productiesystemen vormen de

Vouwschuifdeuren

garantie voor een zekere toekomst.

Multifunctionele schuifdeuren

Brandwerende deuren

31

Snelroldeuren

In heel Europa ...
…BEREIKBAAR VOOR ONZE KLANTEN

Hoofdvestiging
Fabriek Verl-Sürenheide

Fabriek Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Technische wijzigingen voorbehouden.
01.5/08/12 (NL) 121.487
De afbeeldingen van de producten in deze brochure
zijn slechts voorbeelden. De getoonde uitvoering
van deze producten komt derhalve niet altijd overeen
met het standaard aanbod.

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

