
Veiligheid:
De deuren voldoen aan alle geldende Europese veiligheidsvoorschriften.

Beveiligingen:
De deuren kunnen worden uitgevoerd met de volgende beveiligingen:
• Veerbreukbeveiliging (standaard)
• Kabelbreukbeveiliging 
• Vingerklembeveiliging
• Looprolbeveiliging (optie)

Voor elektrisch aangedreven deuren:
• Zelftestende optische onderloopbeveiliging
• Temperatuurcontact (thermisch beveiliging)
• Fotocelbeveiliging (optie)
• Inductielusbeveiliging (optie)

Overheaddeur model Matex M30
De Matex M30-deur is een overheaddeur die wordt toegepast in situaties
waar men veel buitenlicht binnen wil hebben, zoals bij garagebedrijven,
showrooms en dergelijke. Dit deurtype kan uitgevoerd met diverse soorten
glas zoals enkel hardglas, enkel acrylaat, dubbel acylaat, dubbel geïsoleerd
acrylaat. Deze deur kan worden uitgevoerd met een ingebouwde loopdeur.
De deur kan op in alle mogelijke RAL-kleuren worden geleverd. Deze coating
wordt aangebracht met een natlakprocédé of via poedercoating.

Overheaddeur model Matex M40
De Matex M40 deur is een overheaddeur die wordt toegepast in 
situaties waar men goed geïsoleerde bedrijfsdeur wil toepassen. De sandwich-
panelen die in deze deuren worden toegepast, zijn standaard 40 mm dik.
Optioneel kunnen deze ook in 80 mm dik geleverd worden.

Dit deurtype kan uitgevoerd worden met diverse soorten glassecties zoals met
rechthoekige of ovale dubbel-plexiglas ramen. Tevens kunnen volledige 
glassecties in een deurblad aangebracht worden. In deze glassecties kan enkel 
hardglas, enkel acrylaat, dubbel acylaat, dubbel geïsoleerd acrylaat worden
geplaatst. Deze deur kan worden uitgevoerd met een ingebouwde loopdeur.

De panelen worden geleverd in 8 standaardkleuren. Optioneel kunnen de
panelen in alle mogelijke RAL-kleuren worden geleverd.

De overheaddeuren zijn uitgebalanceerd met individueel berekende torsieveren.
Dit zorgt voor een optimale bediening van de deur. Met een elektrische 
aandrijving neemt de levensduur van de deuren toe vanwege de gelijkmatige
belasting van alle draaiende delen.

Matex Deuren is specialist in het produceren en monteren van bedrijfsdeuren.
Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u een optimale productmix
presenteren waarin betrouwbaarheid en gebruiksgemak wordt gecombineerd
met economie.

Bediening / Gebruiksgemak:
Naast handmatige bediening kunnen de deuren worden voorzien van alle
mogelijke automatische bedieningssystemen. Zoals drukknopbediening,
afstandsbediening, sleutelschakelaar, radar, inductielusaansturing, trekkoord-
schakelaars enz.

Geschiedenis:
Sinds de oprichting in 1965 heeft Matex Deuren zich een specialist getoond
in deuren voor industriële toepassingen.
Vanaf deze beginjaren is Matex Deuren een ontwerper en producent voor
zeer speciale deurconstructies.

Om enkele voorbeelden te geven:
• Deuren voor kraanbaan-doorvoeren.
• Schuifdeuren voor vliegtuighangars.
• Roldeuren met wegklapbare stijlen/geleiders.
• ‘Spijlen’ overheaddeuren voor parkeer garages.
• Rol en schuifdeuren geschikt voor extreem hoge (explosie) belastingen.
• Diverse deuren geschikt voor evenementenhallen d.w.z. met ingebouwde 

2-vleugelige vluchtdeuren.
• Bedrijfsdeuren met een hoge openingssnelheid.

Referenties:
Schiphol, Shell, DSM, Corus, DuPont, NOB, Akzo, Nutricia, Stiho, Lyondell,
Aviodrome, Sita, Essent, Damen, Imtech, Agrifirm, Gamma, Kwik-Fit,
De Telegraaf, VDL, Rockwool, DGW&T, Mammoet, Veiling Aalsmeer,
Veiling ZON, Terberg, Nedtrain, Thermphos, City-box.
Diverse garagebedrijven o.a. Ford, Opel, Toyota, Renault, Volkswagen,
Mercedes, Volvo.
Brandweergarages o.a. Utrecht, Amersfoort, Haarlem.
Evenementenhallen o.a. Jaarbeurs, Fec Leeuwarden, Hardenberg, Americahal
Apeldoorn, Veemarkthallen Utrecht.
Diverse snelsluitende deuren voor parkeergarages en  wasstraten e.d.

Onze engineeringsafdeling kan een passende afsluiting ontwerpen voor iedere
opening.

Matex Deuren service en onderhoud
Uw bedrijfsdeur is een een belangrijk en vaak onmisbaar onderdeel van uw
bedrijfsvoering. Matex Deuren begrijpt dat en streeft naar een optimaal prestatie-
niveau van alle door ons geleverde deuren.
Matex Deuren heeft daarom een 24-uurs storingsdienst die zeven dagen per
week voor u gereed staat. In het geval van storing aan uw deur, bent u binnen
de kortst mogelijke tijd geholpen.

Ook de beste deuren hebben regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven
werken onder de zware omstandigheden waaraan zij bloot staan. Voor een
optimale betrouwbare werking van uw deuren raden wij daarom aan om een
onderhoudscontract met Matex Deuren af te sluiten. Uw deuren worden dan
tijdig gecontroleerd en perfect onderhouden. Matex Deuren levert overigens
ook eerste klas merkonafhankelijk onderhoud voor deuren door derden
geleverd.
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Inbouwmogelijkheden:
Iedere overheaddeur is maatwerk
en moet exact uitgebalanceerd
worden. Daarom calculeren wij
voor elke deur een individueel
berekend verenpakket.
De zwaarte en de afmetingen
van de torsie-veren en kabel-
trommels worden bepaald door
de afmetingen, de loop en het
gewicht van het deurblad.
In overleg met onze engi-
neeringafdeling zijn speciale
beslagsets samen te stellen.
Zodat uw Matex-deur uniek is 
en u zeker bent van optimale
prestaties. Hiernaast worden de
inbouwmogelijkheden aangegeven.
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