“VEDERLICHT EN KWALITATIEF
HOOGWAARDIG”

In zorggerelateerde projecten worden hoge eisen gesteld aan het interieur. Ook deuren,
kozijnen en hang- en sluitwerk vormen hierin belangrijke onderdelen. Om in te spelen op
de toenemende vraag heeft BPZ het unieke ZORGPLUS schuifdeursysteem ontwikkeld.

▪ Vloeiend schuivende deurgeleiding, volledig aan het zicht onttrokken;
▪ Staaldikte 1,5 mm, daardoor duurzaam en robuust;
▪ Uitgevoerd met 6 nisverstevigingsprofielen (zeer stabiel en geschikt voor betegelde ruimten);
▪ Standaard uitgevoerd met een LightSlide lichtgewicht schuifdeur met HPL toplaag;
▪ Uitgevoerd met hoogwaardige kunststof stootrand;
▪ 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!

Wij denken deur.

MEER INFORMATIE?
ZORGPLUS Schuifdeursystemen is een merk van BPZ.
Meer informatie: www.zorg-plus.com
Mail: info@zorg-plus.com | Tel: 0592-544114

BESCHIKBARE MODULES
SolidCare
Het zware, robuuste en stootvaste in de wand schuivende systeem,
met geïntegreerde borstelprofielen en extra verstevigde 3 mm kozijnstijlen
Brandwerendheid
In- en Voor de wand schuivende systemen met 30 tot 60 minuten brandwerendheid,
inclusief vrijloopsluiting, aan te sluiten op BMC, waardoor deze automechanisch sluit bij brand.
Tillift module
In- en Voor de wand schuivende systemen met inventieve module voor geruisloze doorvoer en
kruising met plafond-tilliftrails van alle gebruikelijke merken en systemen.
AutoSlide module
In- en Voor de wand schuivende systemen met volledig geïntegreerde schuifdeurautomaat,
aan te sturen middels alle mogelijke pulsgevers of schakelmateriaal.
X-RAY
Stralingwerende schuifdeursystemen, zowel in- als voor de wand schuivend
(mogelijk leverbaar tot een vrije doorgangsbreedte van 1300 mm)
Noise
Extra geluidswerend schuifdeursysteem in de wand, voor toepassing in ruimtes waar extra
geluidswering gewenst/geëist wordt. Getest tot een geluidswaarde van Rw=42 dB.
EdgeLine stuc-Kozijn
Schuifdeurkozijn in de wand, zonder zichtbaar kozijnkader, waardoor er een geheel vlak
wandoppervlak ontstaat met een volledig geïntegreerd kozijnprofiel.
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