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STUCCO profilering
Naast de 15 (ISO40) standaardkleuren voor 

microprofilering zijn 3 standaard kleuren 

beschikbaar van ISO40 Stucco panelen.

Afgeronde hoeken (r=60 mm), 
goede isolatiewaarde

Afgeronde hoeken (r=100 mm), 
goede isolatiewaarde

Veel licht, veel zicht

Fraaie ronde ramenBeperkte hoogte, inbraakwerendRechte hoeken goede isolatiewaarde

De functie van venstersISO sectionaaldeuren 

kunt u voorzien van plexiglas vensters, voor een optimale lichtinval en een 

goed zicht. De standaard venstervormen zijn langwerpig, met rechte of 

afgeronde hoeken met enkelwandige of isolerende dubbelwandige 

beglazing. Voor extra inbraakveiligheid zijn rechthoekige ramen met 

afgeronde hoeken leverbaar met een beperkte hoogte. Bent u op zoek naar 

een eigenzinnige design-uitstraling? Kies dan voor ronde vensters of een 

creatief vensterpatroon.

%  De lichtdoorlatendheid van vensters

Standaard kleuren
Bij Alpha kunnen architecten volop spelen met design en kleur. De optische eigenschappen 

van het microgeprofileerde plaatstaal maken de deuren uiterst geschikt voor toepassing in 

moderne industriële architectuur. De Alpha Huisselectie biedt 15 veelvoorkomende 

kleuren, die elke deur een eigen aanzicht geven. Zonder meerkosten. Dankzij deze keuze in 

kleurvaste coil coatings kunnen de deuren altijd naadloos geïntegreerd worden in het 

huisstijlconcept van uw onderneming. Heeft u speciale wensen op het gebied van kleur? 

Ook dan biedt Alpha een kleurwaaier aan mogelijkheden.

Donkere kleuren moeten worden vermeden bij sectionaaldeuren,  die langdurig in de 

zon staan, omdat hierdoor de panelen kunnen gaan doorbuigen.

VenstervariantenAlpha huiscollectie
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Zeilschip 16

3991 CT Houten

Telefoon +31 88 254 8120 

info@alphazuidwest.nl

www.alphazuidwest.nl

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.


