De Dynaco D-311 deur
voor de voedingsindustrie
De nieuwe generatie snelloopdeuren

Uw beste troef
om perfecte
kwaliteit
te verzekeren

Een soepel deurblad en een egale structuur die beantwoorden
aan strenge hygiënevoorschriften.
Een uiterst korte openings- en sluitingscyclus, wat
temperatuursschommelingen beperkt.
Een perfecte afdichting over de volledige omtrek van de deur,
wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert.
Scan deze QR-code en:
- Zie de deur in actie
- Ontdek de voordelen
- Vraag bijkomende informatie

www.entrematic.com

STABIELE TEMPERATUREN

Het oppervlak van het Dynaco deurblad is glad en
effen. Het bevat geen latten of andere onderdelen
die onzuiverheden aantrekken. Voeg naar keuze
nog een structuur in roestvrij staal toe, en uw
Dynaco deur reinigen wordt een peulenschil.

Dynaco deuren openen niet enkel snel, maar
sluiten ook snel. De tijd dat de deur open
blijft, is tot een minimum beperkt. Dit vermijdt
temperatuursverschillen die de kwaliteit van uw
goederen kunnen beïnvloeden.

ENERGIEBESPARING

VEILIGHEID

Een van de voornaamste redenen om een Dynaco
deur te plaatsen, is energiebesparing. De snelle
werking van de deuren en de perfecte afdichting
voorkomen dat warme lucht de gekoelde zone
binnendringt of de verwarmde zones verlaat.
Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op uw
energiefactuur.

Met een Dynaco deur is uw veiligheid
verzekerd. Niet alleen door de standaard
beveiligingssystemen zoals detectoren die
automatisch de deur openen. Ook het deurblad
zelf is absoluut veilig, want het is soepel en bevat
geen harde delen. Zo vermijdt u de ongevallen die
met andere deurtypes kunnen gebeuren.

PERFECTE AFDICHTING

PRODUCTIE-EFFICIËNTIE

In de voedingsindustrie is het belangrijk om stof,
vuil en ongedierte buiten te houden. De nauwe
afdichting en de hoge snelheid van Dynaco deuren
vermijden allerhande vormen van besmetting.

In de voedingsindustrie is tijd cruciaal. Goederen
kunnen bederven, vaak moet de koudeketen
gerespecteerd worden. Met een Dynaco deur
verbetert u niet alleen uw productiestroom
door de hoge openings- en sluitingssnelheid.
Het zelfherstellend karakter en het beperkte
onderhoud van de deur verzekeren een
ononderbroken activiteit.
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www.dynacodoor.com

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial,
commercial, institutional and residential applications, including
sectional doors, loading bay equipment, high-performance doors,
residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and
automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated
expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company
in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and
installers.
Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM.
Entrematic, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes,
are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or
companies within the Entrematic Group.
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