Automatische Deuren

Ditec Valor Rex
De Ditec Rex is een zware schuifdeur automaat geschikt voor 2 schuifdelen te schuiven tot gewicht van 140 Kg of een enkel schuifdeel tot 100
Kg. Een keer geinstalleerd, steekt de omkasting maar een 100mm uit van
de muur wat het een heel smalle automaat maakt. De grootte in totaal is
190 mm.
Alle ditec schuifdeur automaten gebruiken nu hetzelfde control paneel, de
geavanceerde en multifunctionele EL20, dus met de Rex heb je dezelfde
functionaliteit dan de Valor range.

Ditec Valor L
De valor is de top van alles schuifdeur automaten. Met
een elegant design en robuste componenten, de kwaliteit
spreekt voor zichtzelf.
De Valor L is geschikt voor de meeste ingangen met een
capaciteit van 180 Kg voor twee schuifpanelen.
Een grote range van verschillende deurprofielen zijn ook
beschikbaar. Deze kunnen gemaakt worden in dikte’s van
16, 23 of 45 mm.

Ditec Valor N
De valor is de top van alles schuifdeur automaten. Met
een elegant design en robuste componenten, de kwaliteit
spreekt voor zichtzelf.
De Valor N is de meest sterke, geschikt voor heel zware
schuifpanelen die wegen tot 300 Kg.
Een grote range van verschillende deurprofielen zijn ook
beschikbaar. Deze kunnen gemaakt worden in dikte’s van
16, 23 of 45 mm.
De Valor is volledig modulair wat wilt zeggen dat er ver-

Ditec Dab 105
De veelzijdige nieuwe draaideur automaat
van Ditec, de DAB105 verzekert toegang
zonder opstakels en gemakkelijk in gebruik. De DAB105 vervangt de WEL in het
gamma van Ditec, met toevoegingen die

Ditec Dab 205
De Ditect Dab 205 is de beste oplossing voor
voor draaideur automatisatiesystemen. Het
systeem is heeft een extreem sterke draaimotor dat de deur kan openen en helpt bij
het sluiten van de deur, en dit met een on-

Uw Automatische deur is in goede handen
Als bedrijf bieden wij de klanten een service
aan voor het onderhoud van uw
automatische deur.

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN
De Automatische schuifdeuren van Ditec zijn van hoogstaande kwaliteit en geeft aandacht voor aspecten die door de
eindegebruiker zeer gewaardeerd worden ( zeer stil, mooi, snel en uiterst nauwkeurig). We garanderen een snelle en eenvoudige installatie en hebben zeer snelle levertermijnen.
We beschikken over verschillende soorten automaten Valor Rex, Valor N, Valor L. En dit samen met een stevig profielsysteem wat ook in Antipaniek functie kan aangeboden worden.

AUTOMATISCHE DRAAIDEUREN
Bij de draaideur automaten hebben de aandrijfmechanisme van onze Dab 105 en Dab 205 dezelfde soort behuizing en
vormgeving als onze schuifdeurautomaten. Ze kunnen gebruikt worden om bestaande deuren te automatiseren en natuurlijk ook bij nieuwe installaties in ruimtes met beperkte afmetingen.

AUTOMATISCHE SNELLOOPDEUREN
Naast ons gamma van automatische deuren hebben we ook snellooppoorten. Ideaal voor winkels, gemakkelijk in gebruik,
komt nooit vast te zitten. Het is een modulair systeem wat het gemakkelijk maakt moest er iets vervangen worden dat het
heel snel gebeurd is.
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