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ASSA ABLOY Entrance Systems pakt uit met nieuw en uniek geïsoleerd 
laadhuis 
 
Laadkades naar een hoger niveau tillen? Met het nieuwe ASSA ABLOY LH6180IL  - het enige 
frameloze laadhuis op de markt - wordt het kinderspel! Dit aantrekkelijke nieuwe laadhuis van 
ASSA ABLOY Entrance Systems is gebouwd met geïsoleerde panelen van 40 mm, die in 
verschillende kleuren worden geleverd. Zo kunnen bedrijven een laadhuis kiezen dat perfect past 
bij hun gebouw en hun bestaande sectionale overheadpoorten. 
 
Snelle en veilige installatie 
Dankzij het paneelontwerp kan de ASSA ABLOY LH6180L snel en eenvoudig worden uitgepakt en 
geïnstalleerd. Omdat er geen aanpassingen aan de bestaande structuur van een gebouw nodig zijn en er bij 
de montage geen kraan of vorkheftruck vereist is, is de installatie niet alleen snel, maar ook zeer veilig.   
 
Sterk en veerkrachtig in zware omstandigheden 
Het nieuwe laadhuis is bijzonder geschikt voor laadkades die te maken krijgen met barre 
weersomstandigheden. De robuuste ASSA ABLOY LH6180IL is ontworpen om hoge sneeuwbelastingen te 
weerstaan en biedt bescherming tegen regen en wind. Het laadhuis beschermt de ingangen en het personeel 
tegen de ongunstige weerselementen tijdens het laden en op alle andere momenten. 
 
Hygiënische oplossing 
Dankzij de volledig gladde binnenkant kan dit laadhuis gemakkelijk worden gereinigd volgens de vereiste 
hygiënische normen. Omdat het geen frame of uitsteeksels heeft, kunnen vogels en andere ongewenste 
dieren niet binnendringen of er zich nestelen.  
Tot slot is de ASSA ABLOY LH6180IL ook ideaal voor toepassingen die een temperatuurregeling vereisen, zoals 
voedselproductie of -distributie, dankzij het geïsoleerde paneelontwerp van 40 mm. 
 
 
Voor meer informatie: 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tel +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen voor toegangsautomatisering voor een 
efficiënte goederen- en mensenstroom. Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany 
en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY. Onze producten en diensten zijn erop 
gericht om te voldoen aan de behoefte van eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en 
duurzame werking.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY. 
 
 
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be   
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