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CE schuifdeuren voor koel- en vriesruimtes

Grenzen tussen graden



De CE schuifdeur is het meest beproefde exemplaar uit het schuifdeurenprogramma
van Cool it. De robuuste deurconstructie zorgt voor een prima resultaat met
betrekking tot grote deurafmetingen. Detailoplossingen voor bijvoorbeeld hangbaan-
doorvoeren, 2-vleugelige uitvoeringen, en invriesuitvoeringen zorgen voor een zeer
complete deur, die voor diverse situaties uitermate geschikt is. De CE schuifdeur is
de perfecte deur voor de gebruiker die hoge eisen stelt.
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Tekening boven:
Koelschuifdeur type CE8/12
handbediend, inbouwmetsel-
werk

Tekening links:
Vriesschuifdeur, type CE 12H
Elektrisch bediend, inbouwmet-
selwerk



CE schuifdeuren voor koel- en vriesruimtes

DEURBLAD

- 80,120, of 160 mm deurblad dikte.
- Uitvoering deurblad met koudebrugvrije stalen elementschalen welke worden

geschuimd met PU schuim. (CFK vrij)
- Met aluminium / kunststof koudebrugonderbreking, en uitwisselbare rubber

afdichtingsprofielen.

AFWERKING

- RVS staalplaat, uitvoering cirkelgematteerd, geslepen, lijngeslepen.
- Verzinkte staalplaat, voorzien van een 25 µm polyesterlak in een standaard 

Ral kleur, Ral 9002, Ral 9010, of Ral 9001.
- Verzinkte staalplaat voorzien van een 150 µm Hpvc foodsafe folie in Ral 9001.

(alleen voor binnentoepassing en niet geschikt voor in een vriescel)

KOZIJNEN

- Constructieve stalen kozijnen.
- Stalen kozijn voorzien van een isolatiekern als koudebrug onderbreker.
- De afwerking komt overeen met de gekozen deurblad uitvoering.
- De vriesdeur kozijnen zijn voorzien van een geïntegreerd verwarmingslint, welke    

eenvoudig uitwisselbaar is.

KLEMKOZIJNEN

- Voor montage op een panelenwand worden de deuren uitgevoerd met een 3-delig  
stalen klemkozijn waar eveneens diverse afwerkmaterialen mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld geslepen RVS staalplaat, of verzinkte en gelakte uitvoering.

- Inclusief dagkantafwerking t.b.v. de inbouw in een panelenwand, afwerking conform 
deurblad.

- Bij uitvoering als vriesdeur wordt het klemkozijn voorzien van isolatiemateriaal  
voor een uitstekende isolerende en koudebrug-vrije werking.

DEURBESLAG

- Handbediend d.m.v. de bekende robuuste binnen en buitenhendel.
- Standaard afsluitbaar d.m.v. een eurocilinder, en een binnenhendel welke is voor 

zien van een geïntegreerde noodontgrendeling.
- Het openings- en sluitmechanisme is in de looprail weggewerkt.
- De rail is standaard uitgevoerd in aluminium.
- Het loopwerk in de rail is uitgevoerd d.m.v. vier kogelgelagerde kunststof wieltjes,

welke nagenoeg onderhoudsvrij zijn uitgevoerd.
- Eenvoudig af te stellen d.m.v. de RVS ophangprofielen aan de bovenzijde van het 

deurblad.
- Standaard voorzien van een hygienische afdekkap aan de voorzijde van de 

aluminium rail.

OPTIES

- Hangbaan doorvoeringen.
- Tweevleugelige uitvoeringen.
- Aan de binnenzijde schuivend (voor koel- en vriescellen).
- Elektrisch bediend d.m.v. een E-Automaat, met microprocessor en PLC besturing

voor verschillende openings- en sluitvarianten. Geheel stekkerklaar (220 volt).
- Afsluitbaar inclusief noodontgrendeling als optie leverbaar.

(Technische wijzigingen voorbehouden)





SI-Compact schuifdeuren voor koel- en vriesruimtes

Grenzen tussen graden



SI-Compact schuifdeuren voor koel- en vriesruimtes

De COOL IT schuifdeur, type SI-Compact voldoet aan alle eisen voor een modern
deurconcept. Hoogwaardige materialen en een bijzonder compacte deurconstructie,
zorgen voor een gebruiksvriendelijke en nog niet door anderen geëvenaarde 
hygiënische deur. Elektrisch bediend d.m.v. een E-Automaat, met microprocessor en
PLC besturing voor verschillende openings- en sluitvarianten. De aandrijving wordt
volledig in het RVS buisprofiel weggewerkt. SI-Compact schuifdeuren zijn de oplos-
sing voor een diversiteit aan gebruiksmogelijkheden.
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Tekening boven:
Vriesschuifdeur Compact Type SI12H
Klemkozijn, elektrisch bediend, inbouw metselwerk

Tekening links:
Koelschuifdeur Compact Type SI8K
Handbediend, opbouw metselwerk



SI-Compact schuifdeuren voor koel- en vriesruimtes

DEURBLAD

- 80 of 100 mm deurblad dikte.
- Uitvoering deurblad met koudebrugvrije stalen elementschalen welke worden

geschuimd met PU schuim. (CFK vrij)
- Met kunststof koudebrugonderbreking en uitwisselbaar rubberprofiel.
- Afstelbaar vloerrubber.

AFWERKING

- RVS staalplaat, uitvoering cirkelgematteerd, geslepen, lijngeslepen.
- Verzinkte staalplaat, voorzien van een 25 µm polyesterlak in een standaard Ral

kleur, Ral 9002, Ral 9010, of Ral 9001.
- Verzinkte staalplaat voorzien van een 150 µm Hpvc foodsafe folie in Ral 9001.

(alleen voor binnentoepassing en niet geschikt voor in een vriescel)

KOZIJNEN

- De constructieve kunststof kozijnen zijn bekleed met dezelfde afwerking als het
deurblad, PU-volgeschuimd, en eventueel leverbaar met verzinkte muurankers.

- Het kunststof halfrondprofiel in het kozijn zorgt voor de koudeonderbreking, en 
eveneens voor de perfecte afdichting van het deurbladrubber.

- De vriesdeur kozijnen zijn voorzien van een geïntegreerd verwarmingslint, welke
eenvoudig uitwisselbaar is.

KLEMKOZIJNEN

- Voor montage op een panelenwand worden de deuren uitgevoerd met een 3-delig
stalen klemkozijn waar eveneens diverse afwerkmaterialen mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld geslepen RVS staalplaat, of verzinkte en gelakte uitvoering.

- Bij uitvoering als vriesdeur wordt het klemkozijn voorzien van isolatiemateriaal 
voor een uitstekende isolerende en koudebrug-vrije werking.

DEURBESLAG

- Handbediend d.m.v. de stabiele RVS handgreep aan de buitenzijde van de deur, en 
met een handkom aan de binnenzijde van de deur.

- Het deurblad wordt opgehangen aan de bovenliggende buisrail d.m.v. twee bevesti-
gingselementen.

- De vloernokken aan de onderzijde van het kozijn, en de geleiding in de buisrail,
zorgen voor een hermetische afsluiting van het deurblad op het deurkozijn.

OPTIES

- Hangbaan doorvoeringen in diverse uitvoeringen.
- Elektrisch bediend d.m.v. een E-Automaat, met microprocessor en PLC besturing 

voor verschillende openings- en sluitvarianten. De aandrijving wordt volledig in het 
RVS buisprofiel weggewerkt. Geheel stekkerklaar (220 volt).

- Afsluitbaar inclusief noodontgrendeling als optie leverbaar.
- Afdrukhendel.

(Technische wijzigingen voorbehouden)





Draaideuren voor koel- en vriesruimtes

Grenzen tussen graden



Draaideuren voor koel- en vriesruimtes

Overtuigend tot in het fijnste detail hebben de COOL IT deuren zich in de praktijk
sinds vele jaren bewezen. Hoogwaardige materialen, gladde afwerkingen en een 
perfecte afwerking garandeert eenvoudige reiniging voor een hygiënisch gebruik.
De oploopscharnieren en de speciale knevelhendel met cilinderslot en geïntegreerde
noodopener, zorgen voor een probleemloos en onderhoudsvrij gebruik.
Alle toegepaste materialen zijn van zeer duurzame kwaliteit.Veelzijdige kozijncon-
structies en variabele deurafmetingen zorgen voor diverse toepassingsmogelijkheden
van de deur. COOL IT levert een omvangrijk aantal uitvoeringen voor talloze 
toepassingen: luiken in een voorzetwand voor professionele keukens, vriesdeuren 
uitgevoerd als vluchtdeur, etc.
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Tekening boven:
Vriesdraaideur Type D12
T.b.v. inbouw panelen (klemkozijn)

Tekening links:
Koeldraaideur Type D8
T.b.v. inbouw metselwerk



Draaideuren voor koel- en vriesruimtes

DEURBLAD

- 80 mm. deurblad dikte (D8) 120 mm (D12) 160 mm. (D16)
- Uitvoering deurblad met koudebrugvrije stalen elementschalen welke worden

geschuimd met PU schuim. (CFK vrij)

AFWERKING

- RVS staalplaat, uitvoering cirkelgematteerd, geslepen, lijngeslepen.
- Verzinkte staalplaat, voorzien van een 25 µm polyesterlak in een standaard Ral

kleur, Ral 9002, Ral 9010, of Ral 9001.
- Verzinkte staalplaat voorzien van een 150 µm Hpvc foodsafe folie in Ral 9001.

(alleen voor binnentoepassing en niet geschikt voor in een vriescel)

KOZIJNEN

- De kozijnen zijn bekleed met dezelfde afwerking als het deurblad, PU-volge-
schuimd met eventueel leverbaar verzinkte muurankers.

- De vriesdeur kozijnen hebben uiteraard een koudebrug onderbrekend profiel met
een geïntegreerd verwarmingslint.

KLEMKOZIJNEN

- Voor montage op een panelenwand worden de deuren uitgevoerd met een klem-
kozijn waar eveneens diverse afwerkmaterialen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld gesle-  
pen RVS staalplaat, of verzinkte en gelakte uitvoering.

- Bij uitvoering als vriesdeur wordt het klemkozijn voorzien van isolatiemateriaal 
voor een uitstekende isolerende en koudebrug-vrije werking.

DEURBESLAG

- Standaard de speciale hard kunststof COOL IT knevelhendel welke standaard is 
voorzien van een cilinderslot en geïntegreerde noodopener.

- Opdraaiende scharnieren in een kunststof en RVS uitvoering.
- Bij een tweevleugelige uitvoering is de standvleugel voorzien van een espagnolet

sluiting.

OPTIES

- Tweevleugelige uitvoering.
- Hangbaan doorvoeringen in diverse uitvoeringen.
- Naar binnen draaiend.
- Diverse inbouw kozijn varianten.

(Technische wijzigingen voorbehouden)





Multi-F deuren B4B en B4Fs

Multifunctioneel



Multi-F deuren B4B en B4F

De jongste telg uit het deurenprogramma van COOL IT is de speciaal voor de
binnenbouw ontwikkelde lichte bedrijfsdraaideur. Daar waar geen eisen worden
gesteld aan hoge isolatiewaardes, laat deze deur zich van zijn beste kant zien.
De uitvoering van deze deur biedt vele toepassingsmogelijkheden. Speciaal ontwik-
keld voor een brede toepasbaarheid.Van toiletruimte tot cleanroom, en van 
kantoordeur tot fabrieksdeur. Kortom: de COOL IT Multi-F deur is een deur die er
niet alleen fraai uitziet, maar ook nog eens functioneel is.
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Tekening boven:
Multi-F deur Type B4B
Inbouw in panelenwand

Tekening links:
Multi-F deur Type B4F
Ingebouwd in panelenwand
of kalkzandsteenwand



Multi-F deuren B4B en B4F

DEURBLAD B4B UITVOERING

- 40 mm deurblad dikte, stomp, circa 15 Kg/m2.
- Uitvoering deurblad met stalen elementschalen welke worden geschuimd met PU 

schuim. (CFK vrij)
- Resistent tegen vocht.

DEURBLAD B4F UITVOERING

- 40 mm deurblad dikte, opdek, circa 15 Kg/m2.
- Uitvoering deurblad met stalen elementschalen welke worden geschuimd met PU

schuim. (CFK vrij)
- Resistent tegen vocht.

AFWERKING

- RVS staalplaat, uitvoering cirkelgematteerd, geslepen, lijngeslepen.
- Verzinkte staalplaat, voorzien van een 25 µm polyesterlak in een standaard Ral

kleur, Ral 9002, Ral 9010, Ral 9001.
- Verzinkte staalplaat voorzien van een 150 µm Hpvc foodsafe folie in Ral 9001.

(alleen voor binnentoepassing)

KOZIJNEN

- Voor inbouw metselwerk een 1,5 mm. dik RVS geslepen hoekprofiel.
- Voorzien van geïntegreerd afdichtingsrubber.

KLEMKOZIJNEN

- Voor montage op een panelenwand of metal-stud wand worden de deuren uitge-
voerd met een 3-delig 1,5 mm. dik RVS geslepen klemkozijn welke zonder zicht-
bevestigingen kan worden geklemd aan het deurkozijn.

DEURBESLAG

- Standaard beslag in kunststof.
- Optioneel RVS hygiëne beslag.
- Optioneel RVS zeewaterbestendig beslag. (gegarandeerd roestvrij)
- RVS scharnieren.

OPTIES

- Diverse zichtvenster uitvoeringen.
- Tweevleugelige uitvoering.
- Diverse inbouw kozijn varianten.
- Zelfsluitend met behulp van een deurdranger.
- Brandwerende T30 uitvoering.

(Technische wijzigingen voorbehouden)





Easy push draaideuren voor koel- en vriesruimtes

Een eenvoudige druk op de knop



Easy push draaideuren voor koel- en vriesruimtes

Overtuigend tot in het fijnste detail hebben de COOL IT deuren zich in de praktijk
sinds vele jaren bewezen. Hoogwaardige materialen, gladde afwerkingen en een 
perfecte afwerking garandeert eenvoudige reiniging voor een hygiënisch gebruik.
De Easy Push draaideur van COOL IT is het consequente resultaat van een maxima-
le ontwikkeling welke niet stilstaat. De Easy Push drukknop verenigt de meest 
eenvoudige bediening met het hoogst haalbare resultaat voor hygiëne.
Een druk op de knop, en de deur opent eenvoudig, waarna de hermetische sluiting
uiteraard met hetzelfde gemak gegarandeerd is. In combinatie met de hygiënische
kunststof Thermotec kozijnen is de Easy Push deur van COOL IT een moderne en
functionele deur welke op alle fronten voldoet aan de eisen die men stellen mag aan
een geïsoleerde draaideur.
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Easy push draaideuren voor koel- en vriesruimtes

DEURBLAD
- 80 mm deurblad dikte (D8) 120 mm. (D12)
- Uitvoering deurblad met koudebrugvrije stalen elementschalen welke worden 

geschuimd met PU schuim. (CFK vrij)
- Met kunststof koudebrugonderbreking en uitwisselbaar rubberprofiel

AFWERKING

- RVS staalplaat, uitvoering cirkelgematteerd, geslepen, lijngeslepen.
- Verzinkte staalplaat, voorzien van een 25 µm polyesterlak in een standaard Ral 

kleur, Ral 9002, Ral 9010, Ral 9001, of rood (Ral 3000) geel (Ral 1021) of blauw 
(Ral 5010)

- Verzinkte staalplaat voorzien van een 150 µm Hpvc foodsafe folie in Ral 9001.
(alleen voor binnentoepassing en niet geschikt voor in een vriescel)

KOZIJNEN

- Hygiënische geëxtrudeerde isolatiekunststof kozijnen in de standaard kleur Ral 
9002 zonder verzinkt stalen afwerking, of bekleed met dezelfde verzinkte 
beplating en afwerking als het deurblad.

- De vriesdeur kozijnen hebben uiteraard een koudebrug onderbrekend profiel met 
een uitwisselbaar geïntegreerd verwarmingslint.

- Voor inbouw metselwerk worden er standaard muurankers meegeleverd.

KLEMKOZIJNEN

- Voor montage op een panelenwand worden de deuren uitgevoerd met een 3-delig 
stalen klemkozijn waar eveneens diverse afwerkmaterialen mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld geslepen RVS staalplaat, of verzinkte en gelakte uitvoering.

- Een eenvoudige variant op de standaard klemconstructie is de door en door 
verbinding met kunststof draadeinden en een verzinkt gelakte dagkant afwerking     
waar diverse afwerkmogelijkheden van toepassing zijn.

EASY PUSH DEURBESLAG

- Eenvoudige bediening met de Easy Push drukknop.
- Opdraaiende scharnieren in een kunststof en RVS uitvoering.

OPTIES

- Drukvereffeningsventiel in het deurblad.
- Hangbaan doorvoeringen in diverse uitvoeringen.
- Naar binnen draaiend, met omgekeerde sluiting en noodontgrendeling.
- Diverse inbouw kozijn varianten.
- Profielcilinder in combinatie met noodontgrendeling.
- Elektrische deuropener voor toepassingen als sluisdeur of geautoriseerde 

toegangsdeur.
- Zelfsluitend met behulp van een deurdranger.

(Technische wijzigingen voorbehouden)





Pendeldeuren

Hygiënisch tot in detail



Pendeldeuren

Een eerste aanblik laat zien dat dit product voldoet aan de strengste hygiënische
eisen, zoals die bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie worden gesteld.
Compleet afgeronde buisprofielkozijnen uit RVS maken de constructie bijzonder
geschikt voor hygiënische toepassingen. In het kozijn zijn alle belangrijke mechanische
onderdelen geïntegreerd.
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Foto boven links:
PE pendeldeuren twee-
vleugelig;Type ZP3 met 
standaard zichtvenster

Tekening boven rechts:
pendeldeuren enkelvleugelig

Tekening links:
PE pendeldeuren, 2 vleugelig;
Type ZP3
exclusief middenafdichting,
met hygiënische vensters
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Pendeldeuren

POLYETHYLEEN PENDELDEUR P3
DEURBLAD

- 15 mm dik deurblad gefabriceerd uit PE 500, met de mogelijkheid om te kiezen 
uit diverse kleuren. (op aanvraag)

- Voorzien van een standaard 15 mm. dik acrylglas zichtvenster, 400 x 600 mm. (bxh)
- Diverse vingerbeveiligings en afdichtings varianten.
- Diverse schopplaatvarianten.

PVC PENDELDEUR P4
DEURBLAD

- 7 mm dik deurblad gefabriceerd uit transparant koudebestendig PVC, eventueel 
voorzien van een netinlage.

DEUROPBOUW

- RVS buisprofiel, doorsnede 100 mm.
- Een geïntegreerd verenpakket welke volledig is ingebouwd.
- Inclusief montage elementen om het monteren op tegelwerk of metselwerk 

mogelijk te maken.
- Voor montage in een panelenwand kan een RVS u-profiel worden geleverd.
- De P4 uitvoering wordt voorzien van een RVS galg.

OPTIES

- Tweevleugelige uitvoeringen.
- 90 graden vastzetstand.
- Elektrisch bediend d.m.v. een E-Automaat, met microprocessor en PLC besturing 

voor verschillende openings- en sluitvarianten.
De aandrijving wordt volledig in het RVS buisprofiel weggewerkt. Het later aan-
brengen van een automaat is eenvoudig toe te passen.

- Hangbaandoorvoeren.
- Afsluitbaar met slot.

(Technische wijzigingen voorbehouden)
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