
80 mm Industriële overheaddeuren
Energiebesparing tot in de perfectie
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Thermo 80 mm

Aan de isolatie van bedrijfspanden worden 
steeds hogere eisen gesteld. Normeringen 
worden voortdurend aangescherpt. Het gehele  
pand dient aan de laatste eisen te voldoen, 
ook de doorgangen.
Net als bij de Thermo 40 mm en Thermo 60 mm 
overheaddeur zijn de panelen volgeschuimd 
met polyurethaan met een thermische onder-
breking tussen de binnen- en buitenzijde van 
de panelen. Bij de Thermo 80 mm overhead-
deur is dit hetzelfde, maar met een nog hogere  
warmte-isolatie. Met een optimale isolatie 

en een U waarde van 0,25W/ m2 voorziet de 
Thermo 80 mm in de behoefte van opdracht-
gevers die conform de eisen van nu willen  
(laten) bouwen. De Termo 80 mm deur is 
uitstekend geschikt voor koelvrieshuizen, 
bedrijfshallen, magazijnen of distributiecentra  
waar warmteverlies een groot risico is en/
of waar de temperatuur van de goederen  
gegarandeerd dient te worden. De buiten-
zijde van de Thermo 80 mm sectionaaldeur is  
standaard verkrijgbaar in RAL 9002, RAL 9006 
of RAL 7016.

Nieuw!

Thermo 80 mm
Dubbelwandige overheaddeuren met thermisch onderbroken stalen panelen
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Aansluiting panelen
De aansluiting tussen de panelen van een Thermo 80 mm deur 
is wind- en waterdicht. Hier zorgt de compriband voor, een 
schuimrubber koord dat tussen de panelen gemonteerd wordt. 
En omdat de binnenplaat van de deur niet in contact staat met de 
buitenplaat, ontstaat een goede isolatie.

Vloerafdichting
Voor een optimale bodemafdichting maakt Novoferm 
gebruik van een dubbel bodemrubber met naar 
binnen toe gebogen afdichtingen. Het gebruik van dit 
dubbele bodemrubber met een speciaal kunststof 
profiel zorgt voor een lagere thermische geleiding.

Sandwich-constructie Thermo 80 mm paneel
Paneeldikte:     80 mm
Isolatiewaarde:    U=0,25 W/m2K
Soortelijk gewicht PU Schuim: 40 kg/m3

Panelen:    Buitenzijde microline geprofileerd 
Binnenzijde stucco design

Venster

Kleuren

isolatiewaarde

A  Laklaag buitenzijde: RAL 9002, RAL 9006, RAL 7016
B  Zinklaag:    275 g/m2

C  Plaatstaal:   0,5 mm
D  Zinklaag:   275 g/m2

E  Hechtlaag 
F  PU hardschuim: g=40 kg/m3, CFK en H-CFK -vrij
G  Laklaag binnezijde: RAL 9002

U-waarde Thermo sectionaaldeur 5000 x 5000 mm

1.02 W/m2K 0.70 W/m2K 0.50 W/m2K

De Thermo 80 mm overhead 
deur is beschikbaar in RAL 9002,  
RAL 9006 en RAL 7016. 
Heeft u speciale wensen 
op het gebied van kleur?
Ook dan biedt Novoferm een 
kleurwaaier aan mogelijkheden.

Vensters met rechte hoeken zorgen voor een ideale 
lichtinval en met de fraaie Microline-profilering 
is dit ook bij een enkele deur een aantrekkelijk 
geheel.



Novoferm, altijd bij u in de buurt en dat in heel Europa 

De Novoferm Groep is een van de toonaangevende firma’s op het gebied van industriële deuren, loopdeuren, kozijnen en  
aandrijvingen. Wij bieden een uitgebreid programma producten voor particulieren en bedrijven. Al onze producten worden 
ontworpen en geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en laatste stand van de techniek. Daarnaast garanderen 
wij optimale functionaliteit en een inovatief design. Binnen Europa wordt er op diverse lokaties geproduceerd en zorgt een  
uitgebreid dealernetwerk er voor dat u altijd lokaal geholpen kunt worden.
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enNovoferm dealer:

Nederland

Novoferm Nederland BV

Tel.: +31 (0)418 654 700
E-Mail: industrie@novoferm.nl
Internet: www.novoferm.com

België

Novoferm Industrie België

Tel.: +32 (0)3 366 46 66
E-Mail: industrie@novofermindustrie.be
Internet: www.novofermindustrie.be


