
Compact Vouwdeur



Productinnovatie

Rolflex Nederland BV is opgericht in 1978 en was gespecialiseerd in de assemblage van roldeuren, 

overheaddeuren en laad & lossystemen. We hebben de Compact deur ontwikkeld om aan de  

veranderende vraag van ontwerpers, bouwers en eindgebruikers te kunnen voldoen.  

Wij produceren de Compact deur volgens de hoogste standaard in 

onze geautomatiseerde productieruimte in Ulft (Oost-Nederland).  

In onze Compact Academy bieden wij erkende dealers een uitge-

breide product- en montagetraining. Als fabrikant zijn wij de specialist op het gebied van de 

Compact deur. Wij nodigen al onze klanten uit om ons te bezoeken en kennis te maken met ons 

toegewijde team van experts.

Meer ontwerpvrijheid en meer 
kostenbesparende vrije ruimte



Productinnovatie Ontwerpvrijheid

De Compact deur is anders dan andere indus-

triële deuren vanwege het unieke gepatenteerde 

vouwsysteem. Tijdens het openen vouwen de 

deurpanelen zich op boven de dagopening. 

De geleidelijke en stille beweging verbruikt weinig 

energie. Dit garandeert een lange levenscyclus 

en een minimum aan onderhoud. 

Bij toepassing van een Compactdeur blijft ruimte 

vrij voor allerlei voorzieningen zoals kraanbanen, 

voertuigbruggen, verlichting, e.d.

Ga naar www.rolflex.com
Ontwerp uw eigen deur volgens uw specificatie 

en ontvang binnen enkele minuten de 

technische details in uw mailbox.



Veiligheid Werking

Afstand-
bediening

Bedienings-
kast met 
drukknoppen

Elektrische 
aandrijving

Sleutel-
schakelaar

Slapkabel-
beveiliging

Val-
beveiliging

Lichtgordijn

Automatische 
Optil-
beveiliging

Standaard RAL kleurenDocumentatie Uniek vouwsysteem



Efficiency en kwaliteit

bedrijven en toepassingen waar de 

Compactdeur in gebruik is.

Installatie en onderhoud van al onze 

producten worden volgens de Europese 

standaard en veiligheidsvoorschriften

uitgevoerd.

Wij hebben een wereldwijd 
netwerk van geselecteerde 
dealers

De Compactdeur is de eerste keus 

van architecten en hun klanten die 

een Hi-tech product willen dat meer 

ruimte biedt. 

Wanneer u www.rolflex.com 

bezoekt kunt u kiezen uit een ruim 

assortiment aan mogelijkheden en 

accessoires om zo uw eigen deur 

te ontwerpen. U kunt de referenties 

bekijken van diverse internationale 



Efficiency en kwaliteit Uw Compactdeur is onze Compactdeur


