
Bij de bouw van een koel- of vriescel en verwerkingsruimten is de 
montage van de isolerende deur de kroon op het werk. Die deur is 
het visitekaartje, zowel technisch als qua afwerking. Logisch dat wij 
de hoogste eisen stellen aan onze deuren.

Optimale bewaarcondities. Snelheid van transport. Bedieningsge-
mak. Hygiënische zekerheid. Veiligheid. Hoge isolatiewaarde. Stuk 
voor stuk eisen waaraan uw ideale koel- en vriesdeur moet voldoen. 
KIM Nederland kent de eisen als geen ander. Daarom bent u altijd 
verzekerd van de beste oplossing en de hoogste kwaliteit.

KOEL-, VRIES- EN BEDRIJFSDEUREN

Deuren: ‘sluitstuk’ van een 
sterk staaltje techniek



Twee-vleugelige koeldeur

Hoe beter cellen of koelruimtes geïsoleerd zijn, hoe lager 
de energiekosten. Als enig bewegend deel vormt de deur 
hierbij een kritisch punt. KIM Nederland levert solide, 
maar lichte deuren die gemakkelijk te openen zijn, perfect 
afsluiten en een hoge isolatiewaarde hebben. Wij bieden 
maatoplossingen voor vrijwel elke situatie, waarbij het 
juiste evenwicht gevonden wordt tussen toegankelijkheid, 
energiebesparing, veiligheid, kosten en duurzaamheid. 

KIM Nederland is in 45 jaar uitgegroeid tot een bekende 
naam in diverse sectoren in binnen- en buitenland. Onze 
koel- en vriesdeuren zijn ondermeer te vinden bij koel- en 
(hoogbouw)vrieshuizen, agrarische bedrijven, kuikenbroede-
rijen, distributiecentra, de voedsel- en zuivelindustrie en bij 
vis- en vleesverwerkende bedrijven. 

Horizontaal enkel- of dubbelvleugelig, 
verticaal of uitgevoerd als draaideur
Het 40/100/140mm dikke deurblad is licht van gewicht 
door het gebruik van hoogwaardig, naadloos polyester 
en leverbaar in diverse kleuren. Kozijn en omranding zijn 
volledig koudebrugvrij en uitgevoerd in geanodiseerd 
aluminium. De deuren zijn verkrijgbaar in een horizontale 
(enkel- of dubbelvleugelig) en verticale uitvoering  en als 
draaideur. De horizontale uitvoering is voorzien van een 
geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem met geïnte-
greerde afwerkkap. 

De verticale uitvoering is bij uitstek geschikt voor situaties 
waarin weinig zijruimte is, of waar goederen over de ge-
hele celbreedte worden aangevoerd. Door de deuren op 
celbreedte uit te voeren, kunnen goederen snel en efficiënt 
de cel in- en uitgereden worden en wordt de celruimte 
optimaal benut. Het verticale railsysteem en de koppelbalk 
zijn gepoedercoat in RAL 9016 (wit).

Een wereld aan mogelijkheden



   Licht van gewicht door gebruik van 
hoogwaardig polyester (in diverse  
kleuren leverbaar).

   Naadloos deurblad.
   Deurblad en kozijn volledig koude-
brugvrij uitgevoerd.

   Diverse uitvoeringen: horizontaal,  
verticaal en als draaideur.

   Leverbaar tot zeer grote afmetingen

   Hand- of elektrisch bediend met diverse 
snelheden.

   Twee-vleugelige uitvoering leverbaar. 
Indien uitgevoerd met elektrische  
bediening zijn openingssnelheden tot 
1,8 m/sec. mogelijk.

   Leverbaar als bouwpakket. 
   Speciale RVS-uitvoering leverbaar.



Koeldeur 

Deurblad opgebouwd uit een kern van 100mm isolatiemateriaal, dubbelzijdig 
bekleed met polyester en rondom afgewerkt met geanodiseerde aluminium 
profielen, koudebrugvrij. Uitgevoerd met een val/hef-railsysteem en zowel 
horizontaal (enkel- en dubbelvleugelig) als verticaal leverbaar. Volledig op maat 
geproduceerd en uitermate geschikt voor hoogwaardige en langdurige koeling.



Deurblad opgebouwd uit een kern van 140mm isolatiemateriaal, dubbelzijdig 
bekleed met polyester en rondom afgewerkt met geanodiseerde aluminium 
profielen, koudebrugvrij. Uitgevoerd met een val/hef-railsysteem en zowel 
horizontaal als verticaal leverbaar. De deuren zijn standaard voorzien van 
randverwarming in het deurkozijn en een verwarmde onderdorpel. Voor speci-
fieke omstandigheden kan worden gekozen voor extra randverwarming in het 
deurblad. Een andere optie is een onderdorpel met glijdeuvelconstructie, een 
lange termijn oplossing die de binnen- en buitenvloer op één niveau houdt en 
een gecontroleerde krimp realiseert.

Vriesdeur





Deurblad opgebouwd uit een kern van 40mm isolatiemateriaal, dubbelzijdig 
bekleed met polyester en rondom afgewerkt met geanodiseerde aluminium 
profielen, koudebrugvrij. Uitgevoerd met een val/hef-railsysteem en zowel 
horizontaal als verticaal leverbaar. Tegen meerprijs te voorzien van beglazing. 

Bedrijfsdeur BSD-0804(V)



Voor toepassing in de voedselverwerkende industrie levert 
KIM speciale uitvoeringen waarbij de omrandingsprofielen 
van het deurblad, het kozijn en de rail uitgevoerd worden 
in RVS 304. Vaak wordt automatisch gekozen voor RVS 
deurbladbekleding, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. 
RVS kan bijvoorbeeld bij grotere deuren niet naadloos ver-
werkt worden en is niet in alle gevallen volkomen roestvast, 
bijvoorbeeld in een omgeving waar veel met agressieve 
zuren gewerkt wordt (o.a. salpeterzuur). Naast RVS zijn er 
ook andere hoogwaardige materialen, zoals polyester, die 
voldoen aan de extreem hoge eisen. Zelfs voor ruimten 
waar de hoogste hygiënische eisen gesteld worden, zijn er 
uitstekende foodsafe oplossingen met kunststof deurbekle-
ding. Licht in gewicht, scherp geprijsd, door de kleurmo-
gelijkheden goed passend in een bepaalde architectuur en 
uiteraard volkomen roestvrij. Bovendien kan het deurblad 
vrijwel altijd naadloos verwerkt worden. Naast de stan-
daard 1,5mm foodsafe polyester deurbladbekleding is ook 
een extreem slagvaste versie leverbaar (uitsluitend in RAL 
9016 (wit)) als voordelige alternatief voor RVS. Uiteraard 
kan het blad ook worden bekleed met geciseleerd RVS 
304/316 (zonmotief). 

RVS koel-, vries- en bedrijfsdeur

Elektrisch bediende koeldeur, volledig uitgevoerd in RVS

Elektrisch bediende koeldeur  met polyester bekleding, 
RVS omranding, kozijn en bumper



Het deurblad wordt niet opgebouwd uit gezet plaatwerk, maar is voorzien van 
stevige omrandingsprofielen waardoor een robuuste en duurzame constructie 
ontstaat die tegen een stootje kan. Gladde materialen met een gesloten op-
pervlak zonder naden zijn van groot belang voor het waarborgen van optimale 
hygiëne. De hoeken van de omrandingsprofielen worden dan ook gelast waar-
door een hygiënisch geheel ontstaat.

Elektrisch bediende koeldeur met polyester bekleding, 
RVS omranding, kozijn, bumper en aluminium afwerkkap

Handbediende koeldeur, volledig uitgevoerd in RVS

Gelaste omrandingshoeken in combinatie met 
polyester of RVS deurbladbekleding

RVS buitenopener RVS bumper 

Elektrisch bediende koeldeur, volledig uitgevoerd in 
RVS met aluminium afwerkkap





De koel-, vries- en bedrijfsdeuren van KIM Nederland 
worden door eigen monteurs gemonteerd, zodat we voor 
de volle 100% garant kunnen staan voor een kwalitatief 
hoogwaardig product. Veilig, betrouwbaar, gebruiksvrien-
delijk en met een lange levensduur. 

Ook na installatie van onze deuren kunt u op ons rekenen. 
KIM Nederland beschikt over een uitgebreide serviceaf-
deling voor het verhelpen van storingen en/of schade. 
Onze specialisten staan 24 uur per dag, 7 dagen per week 
klaar om u van dienst te zijn. Snel, vakkundig en efficiënt.

Periodiek onderhoud vormt de basis voor probleemloos 
functioneren. Met het afsluiten van een onderhoudsover-
eenkomst worden uw deuren jaarlijks gecontroleerd en 
onderhouden door specialisten. De kans op storingen 
wordt hierdoor beperkt en onveilige situaties voorkomen. 

Naast handbediend kunnen de deuren ook worden voorzien van een elektrische 
bediening. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing en meer efficiency op. 
Tevens kunnen de deuren worden voorzien van trekschakelaars of afstandsbe-
diening met hand- of heftruckzenders waardoor heftrucks snel verder kunnen.

   Conform CE norm
   Soft start/soft stop (frequentie geregeld)
   Eenvoudig uitleesbaar
   Openingssnelheid horizontaal max. 0,9 m/sec. (een-vleugelig), max. 1,8 m/
sec. (twee-vleugelig), verticaal max. 0,2 m/sec. tot extreem snel

   Potentiaalvrij(e) contact(en) voor bijvoorbeeld open/dichtpositie, schakelen 
van verlichting of koelinstallatie

   Ook leverbaar met automatisch sluiten, half-open stand, radar e.d.

Bedieningsmogelijkheden

Installatie en service

Besturingskast

Detail elektrische bediening SRA-250 Detail elektrische bediening SRA-125Z 

Periodiek, preventief onderhoud betekent een zorgeloos, 
dagelijks gebruik van uw deuren en een verlenging van 
de levensduur. 
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Technische gegevens koeldeur (horizontaal en verticaal)
Uitvoering : deurblad opgebouwd uit een kern van isolatiemateriaal, dubbelzijdig bekleed met 1,5mm slagvast  

glasvezelversterkt foodsafe polyester.
Dikte deurblad : 100mm.
R-waarde : ca. 3,7 (m2.K/W).
Omranding : geanodiseerde aluminium profielen, koudebrugvrij.
Kleur deurblad : standaard kleur RAL 9016 (wit). Tegen geringe meerprijs RAL 9001 (crèmewit), RAL 6010 (groen) of  

RAL 5005 (blauw). 
Afdichting : rondom door middel van rubber profielen.
Kozijn : geanodiseerde aluminium kozijnprofielen met een volledig koudebrugvrije aansluiting op de wand.
Railsysteem : geanodiseerd aluminium val/hef-railsysteem type SRA inclusief afwerkkap (horizontaal), verzinkt en  

gepoedercoat geleidingssysteem (verticaal).
Bediening : handbediend (horizontaal), kettingbediend (verticaal). Elektrische bediening tegen meerprijs. 
Afsluiting : exclusief. Sloten tegen meerprijs.
Overige opties : extreem slagvast polyester (RAL 9016), twee-vleugelige uitvoering, bumper, onderdorpel,  

dagafwerking, waterkap e.d. 

Technische gegevens vriesdeur (horizontaal en verticaal)
Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande koeldeur, echter met de volgende aanpassingen:

Dikte deurblad : 140mm.
R-waarde : ca. 5,19 (m2.K/W).
Onderdorpel : inclusief. Flexibele onderdorpel (de z.g. glijdeuvelconstructie) tegen meerprijs.
Randverwarming : inclusief, in deurkozijn en onderdorpel. Extra verwarming in het deurblad tegen meerprijs.

Technische gegevens bedrijfsdeur (horizontaal en verticaal)
Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande koeldeur, echter met de volgende aanpassingen:

Dikte deurblad : 40mm.
R-waarde : ca. 1,48 (m2.K/W).
Optie : venster in het deurblad.

Technische gegevens RVS koel-, vries- en bedrijfsdeur
Uitvoering en opties gelijk aan bovenstaande koel- ,vries- en bedrijfsdeur, echter met de volgende aanpassingen:

Omranding : RVS 304 profielen, koudebrugvrij.
Kozijn : met RVS 304 beklede kozijnprofielen met een volledig koudebrugvrije aansluiting op de wand.
Overige opties : deurblad bekleed met RVS 304, railsysteem, bumper, dagafwerking en 
   waterkap in RVS 304. 


