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Voordelige luchtdeuren
De nieuwe generatie AFIM® Luchtdeuren (hogedruk-luchtgordijnen) van 

producent Air In Motion biedt een groot aantal voordelen ten opzichte  

van conventionele systemen als snelloopdeuren, snelsluiters, roldeuren, 

overheaddeuren en strokengordijnen. 

Dit maakt de AFIM® Luchtdeur de voordeligste keus:

Verbeterde logistiek

Door het wegnemen van de logistieke verliestijd die optreedt bij conventionele  

systemen, kan er jaarlijks per doorgang gemiddeld voor € 1.458,- worden bespaard.

geen onderhoudskosten

Bij conventionele systemen slijten alle bewegende delen op den duur. De systemen 

dienen hierdoor minimaal eens per jaar te worden onderhouden. De kosten verschillen 

per toepassing, maar lopen al snel in de richting van € 560,- per doorgang per jaar.

energiebesparing

Doordat bij de doorgang geen geconditioneerde (koude) lucht verloren gaat, kan 

jaarlijks ruim 75% energie worden bespaard.

geen beschadigingen 

Waar mensen werken zijn schades nu eenmaal onvermijdelijk. Schades aan deuren 

kunnen kostbaar zijn. De AFIM® Luchtdeur is de oplossing die niet kapot gereden kan 

worden. De kosten verschillen per schadegeval, maar lopen al snel in de richting van 

€ 180,- per doorgang per jaar.

Verbeterde logistiek en geen beschadigingen door open doorgang
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Daarnaast biedt de AFIM® Luchtdeur:

MaxiMale Veiligheid

Het gemak en de veiligheid van een continu open zicht 

tussen twee ruimtes bieden een open karakter binnen het 

bedrijf en zijn lastig in geld uit te drukken. 

Eén enkel ongeval door belemmerd zicht in de doorgang is 

in de meeste gevallen al duurder dan de investering in de 

AFIM® Luchtdeur. 

geen teMperatuurschoMMeling

Door de effectieve luchttechnische scheidingstechniek van 

de AFIM® Luchtdeur treden geen temperatuurschomme-

lingen op. Dit is niet alleen beter voor de geconditioneerde 

productopslag, maar geeft ook een vertrouwd tempera-

tuuroverzicht voor uw klanten. 

geen Vliegende insecten

In de zomermaanden blijven buitendeuren vaak openstaan.  

Vervelend is het aantal vliegende insecten dat dan bin-

nenkomt. Door het effectief weren van vliegende insecten 

door de AFIM® Luchtdeur wordt aan de HACCP voldaan en 

treden geen productiestops op. 




