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Plexiglas Optical
De Panoramadeur is leverbaar in een breedte van maximaal 4000 mm en 

een hoogte van maximaal 4500 mm. Vooral in omgevingen waar een 

aansprekend uiterlijk van het pand belangrijk is, net als licht en zicht in de 

hal, komt de Panoramadeur perfect tot zijn recht. Bijzonder aan het 

toegepaste hoogwaardige ‘Plexiglas optical’ is, dat het de looks van echte 

beglazing heeft, gecombineerd met de veiligheid van kunststof. 

De Plexiglas Optical ramen zijn leverbaar in 20 mm dubbele beglazing en in 

40 mm drievoudige beglazing.

Optimale 
krasbestendigheid
– de doorkijk blijft gewaarborgd

Panoramadeur 60 mm 

Drievoudig Plexiglas

Optical 40 mm

(4-14,75-2,5-14,75-4 mm)

U-waarde 
Panoramadeur 60: 
4000x4000 mm:
2,43 W/m2K

Panoramadeur 40 mm 

Dubbel Plexiglas

Optical 20 mm

(4-12-4 mm)

U-waarde 
Panoramadeur 40: 
4000x4000 mm:
3,87 W/m2K

Panoramadeur 40 / 60 mm

De Panoramadeur is een ALU deur die naar wens in 

de 40 mm of 60 mm variant leverbaar is. Bijzonder 

aan deze deur is dat de panelen geen verticale 

tussenstijlen hebben waardoor een breed glasbeeld 

gerealiseerd kan worden. 

Het hoogwaardige plexiglas is extra sterk en extra 

dik, vervormt nauwelijks en oogt optisch als echt 

glas, ook al is het kunststof. Dit zorgt voor een 

natuurlijke spiegeling van de raampartijen en een fraai 

uiterlijk. 

Optimale doorkijk, zonder verticale profielen
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Sectionaal
      garagedeuren
Passend in elke garage

alpha opent mogelijkheden
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Snelroldeuren
Snelle logistieke oplossingen

alpha opent mogelijkhedenalpha opent mogelijkheden

Compleet onder één dak
Alpha produceert in eigen huis volgens strenge Europese wetten en normen.  

Uw garantie dat een Alpha deur aan de allerhoogste eisen voldoet. Daarnaast hebben we strategische 

samenwerkingsverbanden met topproducenten. Gelijkgestemde ondernemingen, waarmee we een 

compleet programma aan industriële deuren kunnen aanbieden, onder één vertrouwd dak. Onderdelen 

en componenten nemen we af van wereldwijde preferred suppliers. Op die wijze staat Alpha garant voor 

kwaliteit die uniek is in de branche.


