
Hermetische deuren
voor de medische sector

Hermetische deuren  
voor operatiekamers, 
machinekamers,   
geluiddichte kamers, 
ziekenhuizen, laboratoria, 
leeszalen, enz. 
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dorma+kaba Publication Title

Puertas herméticas correderas

Hermetische schuifdeuren 
Oplossingen voor operatiekamers
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Hermetische deuren

Puertas herméticas correderas

Waarom een hermetische schuifdeur 

• Minimale luchtstroom bij openen en sluiten van de deur
• Lager energieverbruik van klimaatbeheerssyteem
• Minder extra ruimte nodig voor openen (geen draaicirkel)
• Ook geschikt voor doorgangen met grotere afmetingen
• Minder risico op botsingen tegen de deur tijdens passages 

Eigenschappen

• Gecertificeerde afdichting:
• Klasse 4: EN 1.026  / EN 12.207
• Klasse 5: EN 12.427/ EN 12.426
• Maximale classificering in luchtdoorlatendheid
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Hermetische deuren

Medische sector
Deuren voor steriele, bacterievrije ruimtes

Naast een complete hermetische afdichting en de eventuele  
bescherming tegen röntgenstraling houdt ons assortiment  
hermetische deuren eveneens rekening met het vereiste gemak  
voor het reinigen en desinfecteren van de deurmaterialen en  
accessoires.
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Het beste sluitsysteem voor kritische 
gebieden in de medische sector
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Hermetische afdichtingstechnologie 

Het 45° deurprofiel (onderzijde) in combinatie met geleiderollen en het zakken van de deur bij het bereiken van de 
(gesloten) eindpositie zorgt voor een totale luchtdichtheid zonder extra mechanische benodigdheden.

Voordelen:

• Robuust maar lichtgewicht systeem
• Minimaal onderhoud
• Compact, bespaart ruimte
• Eenvoudig openen in één beweging
• Gecertificeerde hermetische afsluiting
• Zonder vloergeleiding (geleideraills)

Maakt observatie van buitenaf mogelijk waardoor in- en uitgaand verkeer beperkt wordt.

Maximale innovatie in 
hermetische afdichtingstechnolgie
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Roestvrij stalen uitvoering

Doorschijnende glazen schuifdeur met ingebouwd venetiaans glas en 
elektropolarisatie.

Tweevleugelige hermetische schuifdeur.

HPL (fenolhars) uitvoering

8

Uitvoeringen
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Hermetische deuren

Geluidsreductie
Hermetische geluidsreducerende schuifdeuren voor operatiekamers,  
geluiddichte kamers, machinekamers, ziekenhuizen, klinieken, laboratoria,  
leeszalen, enz.

Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en met een akoestische  
demping van Rw 28 dB, 34 dB of 41 dB.

Certificering

TH7 / ATH7 Rw 28 dB, 34 dB, 41 dB

Certificering volgens norm EN ISO 140-3 / EN ISO 717-1
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Puertas correderas herméticas

10

Volledig geluidsdichte deuren
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Draaideuren
voor microbiologisch
gecontroleerde ruimtes
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Hermetische deuren

Draaideuren
voor microbiologisch
gecontroleerde ruimtes

Draaideuren
• Robuuste en hygiënische constructie

• Eenvoudig te automatiseren (met of zonder bovenplaat)

• Verkrijgbaar in HPL (fenolhars) of roestvrij stalen uitvoering
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Hermetische deuren

Vlakke draaideuren

• Gesloten deurblad ligt vlak in het kozijn
• Eenvoudig te reinigen
• In enkele of dubbele uitvoering
• Hermetisch systeem aanpasbaar aan dikte paneel
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Verschillende afwerkingen

Een breed scala aan draaideuren, met verschillende afwerkingen en technische voordelen, gericht op diverse  
toepassingsgebieden (hermetisch, akoestisch, brandwerend, röntgen, etc). Speciale toepassingsgbieden op aanvraag. 

Eenvoudig geautomatiseerd
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Clean rooms, laboratoria en 
farmaceutische industrie
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Hermetische deuren

Strenge eisen 

De strenge eisen bij cleanrooms en onze kennis en jarenlange ervaring op 
het gebied van deuren hebben ons gemaakt tot ‘prefered’ partner voor 
het ontwerpen van oplossingen voor de farmaceutische, cosmetische, 
chemische, elektronische en computerindustrie. 
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Kijkvensters

Voor onze hermetische deuren zijn, afhankelijk van de vereiste afmetingen, verschillende standaard types kijkvensters 
beschikbaar.  Bijhorende aluminium of roestvrij stalen frames kunnen aan beide zijden verzonken in het deurblad worden  
aangebracht.  Speciale maatvoeringen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Handgrepen
Deuren kunnen worden uitgerust met verschillende soorten handgrepen, volledig afgestemd op de uiteindelijke toepassing.

Hermetische deuren
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Afwerking
 
Volgens voorkeur voor klanten en architecten, leverbaar met verschillende accessoires.
Deurblad verkrijgbaar in HPL (fenolhars), gelakt, roestvrij staal of glas.

PVCHPL

Gelakt Roestvrij staal 

Grote verscheidenheid aan 
afwerking en accessoires
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