
Hoogkwalitatieve
snelroldeuren
Ruim assortiment 
snelroldeuren 
waarvan er altijd wel 
een in uw (logistieke) 
straatje past.

Deuren     Zonwering





 

lagere kosten 

De hoge snelheden 

en de verschillende 

bedieningsmogelijkheden 

minimaliseren obstructies 

en wachttijden. Dit zorgt 

voor optimale snelheid en 

De automatische sluiting en 

goede afdichting minimaliseren 

warmte-, koude- en drukverlies.

Habridon deuren en zonwering distribueert 

hoogkwalitatieve snelroldeuren, die veel 

waarde toevoegen voor u en uw bedrijf. Daarin 

staan wij garant voor efficiëntie, veiligheid en 

een prettige werkomgeving voor uw personeel.

Habridon maakt op innovatieve wijze gebruik van 

bewezen concepten, samen met BMP. Daardoor 

behoren alle Habridon deuren tot de snelste, meest 

stille en betrouwbare snelroldeuren in de markt. De 

deuren zijn zeer compleet uitgerust en geschikt 

voor binnen- en buitengebruik. Natuurlijk kunnen 

de deuren met kleur- en materiaalmogelijkheden 

naar uw hand worden gezet. 

Vertel ons wat u zoekt, dan komen wij met de 

perfecte deur. Bij Habridon is vrijwel alles mogelijk.

Veiligheid & 

bedrijfszekerheid

De Habridon  snelroldeur is 

standaard uitgevoerd met 

meerdere veiligheidssenso-

ren, waardoor de kans op een 

impact klein is. Bij ongeluk-

ken is de kans op schade en 

uitval beperkt, omdat de deur 

geen harde delen bevat en 

zelfherstellend is.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

2,5 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking

De deur is leverbaar in verschillende modellen, waaronder een RVS 

uitvoering, de compacte Dynamicroll-90 en Dynamicroll Low 

Headroom.

Met de Dynamicroll kies u voor een alleskunner die op meerdere 

manieren kan worden bediend. de Dynamicroll is dan ook onze 

meest veelzijdige snelroldeur en toepasbaar in vrijwel alle sectoren



(gitzwart)

(vuurrood)

(zuiver wit)

(gentiaan-
blauw)

(stofgrijs)

RVS 441 
RVS 304
RVS 316

Het doek

*

*

*

*

*

*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

3,0 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking



RVS 441 
RVS 304
RVS 316
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*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

2,5 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking



Lichtgordijn beveiliging (Optie)

B

RVS 441
RVS 304
RVS 316

Het doek

*

*

*

*

*

*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

2,5 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking
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(vuur-
rood)

(zuiver wit)

(gentiaan-
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(stofgrijs)

RVS 441
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RVS 316
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Het doek
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*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

2,0 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking
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RVS 441
RVS 304
RVS 316

Het doek

*
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*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

2,0 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking



RVS 441
RVS 304
RVS 316
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*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

1,2 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking

De Dynamicroll® One is de meest compacte en prijstechnisch de 

meest competitieve Habridon snelroldeur. De snelroldeur is 

uitermate geschikt voor intensieve binnentoepassing waar 

beperkte inbouwruimte beschikbaar of gewenst is en een sterke 

focus ligt op budget.
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RVS 441 
RVS 304

*
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*

*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



x2

TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

1 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking



staanders

RVS 441
RVS 304
RVS 316

*

*

*

*

*

*Deze kleur is enkel beschikbaar bij het 900 gr/m2 PVC doek.



TOF/Spot Radar Maximale  
openingssnelheid

2 
m/s

Trekschakelaar Afstandsbediening Sluiswerking



* Deze kleuren zijn tegen meerprijs verkrijgbaar
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