Vederlicht en kwalitatief hoogwaardig!

www.zorg-plus.com

Onze schuifdeursystemen zijn ruimtebesparend en daarom zeer geschikt voor toepassingen in zorggerelateerde projecten

Jarenlange ervaring

Schuifdeursystemen in de zorg

Door jarenlange ervaring beschikt het ZORGPLUS

In zorggerelateerde projecten worden hoge eisen gesteld

schuifdeursysteem over een gevarieerd assortiment

aan het interieur. Ook deuren, kozijnen en hang- en

ruimtebesparende, onderhoudsvriendelijke, duurzame

sluitwerk vormen hierin een belangrijk onderdeel.

en gebruiksvriendelijke schuifdeursystemen.

Om in te spelen op deze toenemende vraag heeft BPZ
een uniek schuifdeursysteemontwikkeld.

Het ZORGPLUS schuifdeursysteem is ruimtebesparend
en combineert optimale stabiliteit met een maximale
doorgangsmaat. Daarnaast kan dit systeem tegen een
stootje en is het onderhoudsarm.

Kijk op www.zorg-plus.com
voor meer informatie!

Vloeiend schuivende deurgeleiding, volledig aan het zicht onttrokken
Staaldikte 1,5 mm, daardoor duurzaam en robuust
Uitgevoerd met 6 nisverstevigingsprofielen (uiterst stabiel en geschikt voor betegelde ruimten)
Standaard uitgevoerd met een LightSlide lichtgewicht schuifdeur met HPL toplaag
Uitgevoerd met hoogwaardige kunststof stootrand, waardoor stootvastheid wordt gewaarborgd
Kozijngedeelte met poedercoating in kleur
Uitvoerbaar met greepgarnituur, haakslot of electromechanische sluiting
Veel variatie in afmetingen, diverse muurdiktes
Standaard 6 jaar garantie, getest tot 100.000 cycli
Prijstechnisch zeer concurrerend!

Meer weten? Bezoek onze website www.zorg-plus.com of bel 0592 - 54 41 14

tot 60
minuten!

d

Waarom ZORGPLUS?

Brandweren

Vloeiende en comfortabele bediening

Ruimtebesparend

ZORGPLUS Schuifdeursystemen onderscheiden zich door

Doordat de deur opzij schuift, wordt ruimte bespaard

hun bedieningsgemak. De kunststof loopwielen en RVS

ten opzichte van draaideuren. Er hoeft immers geen

onderdelen lopen vloeiend door het aluminium railsysteem.

rekening gehouden te worden met de draaicirkel van de

Door toepassing van rubberen dempings-

deur. Daarnaast voorkomt u met de toepassing van een

lagers wordt geluidsoverdracht naar de schuifdeur zoveel

schuifdeur de luchtverplaatsing die zich voordoet bij het

mogelijk voorkomen. Doordat er geen hinderlijke on-

openen en sluiten van een draaideur.

dergeleiding wordt toegepast zweeft de deur boven de vloer.
Deze unieke combinatie draagt bij aan een uiterst lichte

Innovatieve modules

bediening van de schuifdeur.
De deuren kunnen eenvoudig op elk gewenste kierstand

Het systeem is modulair opgebouwd. De keuze van

gezet worden. Bovendien zijn ze drempelloos

een standaard systeem (vóór of in de wand schuivend)

en uiterst rolstoelvriendelijk.

is de basis. Daarnaast kan gekozen worden voor diverse
modules en opties. Iedere module heeft zijn eigen

Onderhoudsvrij

voordelen en specifieke kenmerken.

Het ZORGPLUS schuifdeursysteem kenmerkt zich
door zijn nagenoeg onderhoudsvrije onderdelen.
Met een geteste levensduur van minimaal 100.000
cycli in combinatie met een minimale slijtage
(waardoor e.e.a. qua functionaliteit in de hoogst
haalbare klasse 6, kan worden geschaald),
bent u ervan verzekerd dat u een kwaliteitsproduct
in huis haalt.

Tillift module. Veilig en comfortabel

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van deze folder vragen,
wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende
afspraak maken met één van onze adviseurs?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Onze medewerkers staan u graag te woord.
Uitermate geschikt voor rolstoelgebruikers

Meer weten? Bezoek onze website www.zorg-plus.com of bel 0592 - 54 41 14

Beschikbare modules
TwinUse module
Eén badkamer toegankelijk voor twee wooneenheden.
Volledig geautomatiseerd systeem geïntegreerd in de
schuifdeur.

SoftClose module
Perfecte sluiting d.m.v. gepatenteerde sluitvertraging.
Verhoogt het gebruikscomfort en voorkomt letsel bij
onbeheerst gebruik.

AutoSlide module
In eigen beheer ontwikkelde automatische
aandrijving. Volledig en onzichtbaar geïntegreerd
in het schuifdeursysteem.

Tillift module
Om probleemloos en drempelloos patiënten te
Diverse opties maken het programma compleet

vervoeren. Comfortabel voor zowel patiënt als verzorger

Push2Go module

Diverse opties

Deur schuift volledig weg, waardoor beschadigingen
aan de deur worden voorkomen. Combineert maximale

Het ZORGPLUS schuifdeursysteem wordt bedrijfsklaar

doorgang met een mooie afwerking.

opgeleverd. Om het u als klant of eindgebruiker nog
gemakkelijker te maken kunnen wij naast de

SolidCare module

levering en montage van het standaard systeem diverse

Geschikt voor het zware gebruik (Ziekenhuizen etc.)

opties aanbieden. Te denken valt hierbij aan verschillende

Speciaal vormgegeven met verzwaarde afwerklijsten.

garnituren (zowel sloten als grepen), valdorpelvoorzieningen
en tochtborstels. Ook het beplaten van het in de wand
schuivende systeem kan door ons verzorgd worden.

Volg ons @ZORGPLUSTweets
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