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Modern paneeldesign
Het sandwichpaneel van de 
Crawford 370 sectionale overhead-
deur heeft een gegroefd design, dat 
in combinatie met een glanzende 
aluminium afwerking voor een 
aantrekkelijk uiterlijk zorgt.

Kleuren
De Crawford 370 sectionale overhead 
deur is verkrijgbaar in natuurlijk 
aluminium. Andere kleuren zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. 

Beglazing
De deursecties kunnen worden 
beglaasd met geïsoleerd dubbel 
acrylglas, in een rechthoekig 
aluminium frame.

Wanneer isolatie vereist is
De Crawford 370 sectionale overhead-
deur is ontwikkeld voor toepassingen 
waarbij hoge isolatiewaarden vereist 
zijn. In specieke branches zoals de 
voedingsindustrie waar temperatuur-
beheersing essentieel is, vormt de 
Crawford 370 de perfecte deurop-
lossing. Het hoogwaardige, 70 mm 
dikke sandwichpaneel biedt optimale 
isolatiewaarden en roestbescherming.  
De sectionale overheaddeur schuift 
bij opening onder het plafond, 
waardoor de ruimte rond de deur en 
de deuropening zelf vrij blijft.  
De Crawford 370 sectionale overhead-
deuren voldoen aan alle gebruiks- en 
veiligheidseisen die worden gesteld in de 
Europese richtlijnen en in de normen 
van de Europese standaardisatiecom-
missie, CEN.

Voetgangersverkeer
Om veiligheidsredenen adviseren wij 
om het voetgangers- en het voertuig-
verkeer te scheiden door plaatsing van 
een loopdeur naast de overheaddeur. 

Er is geen geïntegreerde loopdeur 
leverbaar voor de Crawford 370.

Polyester 
coating

Aluminium  
plaat

70 mm 
Polyurethaan

Technische gegevens

Standaardafmetingen tot 

(b x h)1

6000 x 5000

Paneeldikte 70 mm

Kleur buitenzijde Aluminium

Kleur binnenzijde Aluminium

Ramen Optioneel

Loopdeur Niet 

verkrijgbaar

Toegang en automatisering Optioneel

Windbelasting, EN12 4242 

< 4250 DB 

> 4250 DB

 
Klasse 3 

Klasse 2

Isolatie EN12428 

Volledig paneel 0,33 W/(m2K)

Waterweerstand, EN12425 klasse 2

Luchtdichtheid, EN12426 klasse 3

1 Overige afmetingen op aanvraag 
2  Hogere windbelastingsclassificatie  

op aanvraag



2  

Modern paneeldesign
Het sandwichpaneel van de 
Crawford 370 sectionale overhead-
deur heeft een gegroefd design, dat 
in combinatie met een glanzende 
aluminium afwerking voor een 
aantrekkelijk uiterlijk zorgt.

Kleuren
De Crawford 370 sectionale overhead 
deur is verkrijgbaar in natuurlijk 
aluminium. Andere kleuren zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. 

Beglazing
De deursecties kunnen worden 
beglaasd met geïsoleerd dubbel 
acrylglas, in een rechthoekig 
aluminium frame.

Wanneer isolatie vereist is
De Crawford 370 sectionale overhead-
deur is ontwikkeld voor toepassingen 
waarbij hoge isolatiewaarden vereist 
zijn. In specieke branches zoals de 
voedingsindustrie waar temperatuur-
beheersing essentieel is, vormt de 
Crawford 370 de perfecte deurop-
lossing. Het hoogwaardige, 70 mm 
dikke sandwichpaneel biedt optimale 
isolatiewaarden en roestbescherming.  
De sectionale overheaddeur schuift 
bij opening onder het plafond, 
waardoor de ruimte rond de deur en 
de deuropening zelf vrij blijft.  
De Crawford 370 sectionale overhead-
deuren voldoen aan alle gebruiks- en 
veiligheidseisen die worden gesteld in de 
Europese richtlijnen en in de normen 
van de Europese standaardisatiecom-
missie, CEN.

Voetgangersverkeer
Om veiligheidsredenen adviseren wij 
om het voetgangers- en het voertuig-
verkeer te scheiden door plaatsing van 
een loopdeur naast de overheaddeur. 

Er is geen geïntegreerde loopdeur 
leverbaar voor de Crawford 370.

Polyester 
coating

Aluminium  
plaat

70 mm 
Polyurethaan

Technische gegevens

Standaardafmetingen tot 

(b x h)1

6000 x 5000

Paneeldikte 70 mm

Kleur buitenzijde Aluminium

Kleur binnenzijde Aluminium

Ramen Optioneel

Loopdeur Niet 

verkrijgbaar

Toegang en automatisering Optioneel

Windbelasting, EN12 4242 

< 4250 DB 

> 4250 DB

 
Klasse 3 

Klasse 2

Isolatie EN12428 

Volledig paneel 0,33 W/(m2K)

Waterweerstand, EN12425 klasse 2

Luchtdichtheid, EN12426 klasse 3

1 Overige afmetingen op aanvraag 
2  Hogere windbelastingsclassificatie  

op aanvraag

3  •  www.crawfordsolutions.com

Crawford
370 Sectionale overheaddeuren

Beveiliging
De Crawford 370 sectionale 
overheaddeur is standaard voorzien 
van een schuifgrendel voorbereid 
voor een hangslot. Cilindersloten  
en andere beveiligingen zijn  
optioneel verkrijgbaar.

Binnenzijde - geen uitstekende 
delen
De binnenzijde van de Crawford 370 
setionale overheaddeur heeft geen 
uitstekende delen waarop abusievelijk 
gereedschappen zouden kunnen wor-
den geplaatst, die letsel veroorzaken als 
de deur wordt geopend. 
Als aan de binnenzijde versterkingen 
zijn vereist, dan zullen deze zodanig 
ontworpen worden dat bovenstaande 
risico’s worden gereduceerd.

Vingerklembeveiliging
De horizontale verbindingen 
tussen de deursecties zijn zodanig 
geconstrueerd dat vingers niet 
beklemd kunnen raken tijdens de 
beweging van de deur. 

Valbeveiliging
De Crawford 370 sectionale 
overheaddeur is standaard voorzien 
van twee speciale valbeveiligingen. 
Deze voorkomen dat de deur neervalt 
in geval van een veer- of kabelbreuk. 

Beslag
Beslag is de verzamelnaam voor de 
rails langs de wanden en het dak.  
Er zijn verschillende soorten beslag 
verkrijgbaar om de beste installatie 
op uw locatie mogelijk te maken.
Standaard beslag is geschikt voor de 
meeste gebouwen. Verticaal en hoog 
beslag gebruiken de overtollige hoogte 
van de muur boven de deuropening 
om interne hoogte in het gebouw te 
besparen. Een laag beslag is geschikt 
voor deuren met beperkte ruimte 
boven de deuropening.

Toegang en automatisering
De toegang tot een gebouw kan 
op verschillende manieren worden 
geregeld: algemeen of beperkt - 
permanent of tijdelijk.

Crawford maakt en produceert en 
levert een aantal handbediende en 
automatische bedieningssystemen 
voor openen en sluiten.

Het veiligheidsniveau van deze 
systemen wordt bepaald door 
de omgeving waarin ze worden 
geïnstalleerd.

Verbeterde werkomgeving
De Crawford 370 is een van de best 
geïsoleerde sectionale overheaddeuren 
op de markt. De deur bestaat uit 
geïsoleerde panelen van 70 mm dik 
met minimale warmtedoorlating. 
De topafdichting, bodemafdichting, 
zijafdichtingen en de afdichtingen 
tussen de deursecties zorgen voor 
een goede afsluiting, waardoor de 
energiekosten worden verlaagd en de 
werkomgeving binnen wordt verbeterd.

Kleuren
De Crawford 370 sectionale 
overheaddeur is verkrijgbaar in 
natuurlijk aluminium. Overige 
kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Drukknop

Trekkoord

Afstandbediening
Magnetische lussen Fotocellen

Radar

Verticaal 
railsysteem

Verhoogd 
railsysteem

Standaard 
railsysteem

Laag railsysteem
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Crawford Nederland
Kelvinstraat 9, Postbus 159
1700 AD Heerhugowaard

Tel: +31 (0) 72 57 52 125
Fax: +31 (0) 72 57 13 367
info.nl@crawfordsolutions.com

www.crawfordsolutions.nl

NLNL

Crawford is één van de bekendste merken van ASSA ABLOY en richt zich 
op automatischetoegangsoplossingen voor een efficiënte doorstroming van 
voertuigen en goederen. Met ons complete assortiment deuren en laad- en 
losoplossingen, ons uitgebreide serviceaanboden onze professionele  
ondersteuning kunt u dag en nacht op een betrouwbare, veilige 
enenergiezuinige wijze werken.

Crawford B.V.

Costerstraat 20 - Postbus 159 - 1700 AD Heerhugowaard

Tel: +31 (0) 72 57 52 125 - Fax: +31 (0) 72 57 13 367

info.nl@crawfordsolutions.com - www.crawfordsolutions.nl


