VULCAN®

VULCAN® DEUREN
HYGIËNISCH, VEILIG EN DUURZAAM
In ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, laboratoria, cleanrooms, gaarkeukens en
zorgcentra, maar ook in hotels, gymzalen en crèches worden de allerhoogste
eisen aan hygiëne en/of duurzaamheid gesteld. Hier zijn Vulcan® deuren van
Limburgia dé hygiënische, duurzame en veilige oplossing, want waar deuren
intensief gebruikt worden, is de kans op beschadigingen groot. Door de naadloze
aangegoten kantafwerking van onze Vulcan® deuren krijgen schadelijke
micro-organismen geen kans om zich tussen de naden te nestelen. Bovendien
kan Vulcan® 1, 2, 3 en 4-zijdig worden toegepast. Dat wil zeggen: optimale
bescherming tegen bacteriën, vocht en beschadiging. Andere grote pluspunten
van de Vulcan® deur zijn de lange levensduur, het design en de kleurvastheid. >>

Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.
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• Geen voedingsbodem voor bacteriën
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diverse situaties in de zorg, op scholen, in hotels, in
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medische centra en artsenpraktijken. Zelfs als de

wordt aangebracht, zorgt voor een naadloze
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randaansluiting met het deurvlak. Bacteriën krijgen

bijvoorbeeld rolstoelen, (ziekenhuis)bedden, rollators

geen ruimte. In traditionele situaties ontstaat hier vaak

en koffers. Vulcan® deuren zijn in vele RAL en NCS

de potentiële bron/haard. Daarnaast is de verbinding

kleuren verkrijgbaar. Ook luminiscerend voor extra

zo sterk dat de kans op schade aan de deurrand

veiligheid, mocht het licht uitvallen.

door naadloze aansluiting
• Bestand tegen vele chemicaliën en
oplosmiddelen

minimaal is. De deuren zijn tevens uitermate

Veilig

vochtbestendig en bestand tegen vele chemicaliën

IGS MET PU-FC GLASLIJST

• Hoge stoot- en slagvastheid

en oplosmiddelen, zodat ze eenvoudig te reinigen

Een sublieme afwerking van de Vulcan® deur is onze

en te ontsmetten zijn.

IGS (Integrated Glass System) met PU-FC glaslijst

• Brandwerend in combinatie met Fitec®
• Toe te passen bij zowel stompe als
opdekdeuren
Duurzaam
• Lange levensduur

(polyurethaan, full colour uitgevoerd); deze minimale
Is er extra bescherming nodig tegen bacteriën, dan

glaslijst ligt slechts 2 mm op het deuroppervlak en

kan een antibacteriële HPL worden toegepast in plaats

is maar 15 mm breed. U heeft dus veel meer

van het traditionele HPL deurvlak. Hierop kunnen

ontwerpvrijheid dan met de grovere houten glaslijst.

bacteriën zich niet vermenigvuldigen en sterven ze af.

De glaslijst is leverbaar in dezelfde kleur als de

Het betekent een bacteriereductie van 99%.

Vulcan® randafwerking. Beide zijn perfect af te

SUPERIEURE TECHNIEK –
ZEER DUURZAAM

stemmen op het dessin van het deurblad. Ton sur ton
of juist contrasterend. Alles is mogelijk.

• Vochtbestendig

Vulcan® staat voor een lagere milieubelasting, een

BRANDWEREND

• Mixed label FSC

langere levensduur en lagere onderhoudskosten van

Uiteraard zijn Vulcan® deuren van Limburgia uitgebreid

uw deur. De polyurethaan randafwerking is de

en met succes beproefd op brandwerendheid volgens

superieure vervanger van aangelijmde (o.a. PVC)

de zware Europese norm NEN-EN 1634-1. Ze zijn

• Ook toepasbaar bij dubbele deuren,
draai- en schuifdeuren
• Onderhoudsarm
• Eén-, twee-, drie- of vierzijdig
Estetisch
• Toe te passen met IGS PU-FC glaslijst
voor eenheid in het ontwerp
• Zowel met als zonder glasopening
• Door en door gekleurd in iedere RAL
of NCS kleur
• Maximale ontwerpvrijheid

Kijk op onze website voor uitgebreide
informatie over onze Vulcan® deuren,
inclusief de technische details,
bestekteksten en tekeningen.
Vulcan® is toepasbaar in combinatie met:
• Brandwerende deuren
• Geluidwerende deuren
• Dubbele deuren
• Schuifdeuren (ook brandwerend)
• Vochtbestendige deuren
• Stralingwerende deuren
• Inbraakwerende deuren
• Detentiedeuren
• Inpandige voordeuren
• XXL deuren
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Voor meer informatie over referentieprojecten kijk op:
www.limburgia.nl/6/referenties
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