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JOnka sOftcare
Jonka BV heeft haar jarenlange kennis en ervaring met
meterkasten, hang- en legkasten en kastenwanden
gebruikt voor de ontwikkeling van een compleet nieuw
innovatief systeem. Door toepassing van het unieke
automatische remsysteem Softclosing op de ijzersterke
zweefdeuren van Jonka is een binnendeur ontwikkeld
die volledig zelfsluitend is. De zweefdeuren verdwijnen
vrijwel geruisloos in de wand en nemen daardoor
weinig ruimte in.
Bedieningsgemak

Ons aanbOd

HD1

HD2

HD2 EXTREME

deur verdiepingshoog

standaard uitvoering

deur extra breed

HD3

HD4

HD5

dubbele deur

deur voor de wand

deur voor de wand, verdiepingshoog

het bedieningsgemak van Jonka softcare maakt de
deuren zeer geschikt voor gebruik door mindervaliden.
door de toepassing van zweefdeuren is het
systeem volledig drempelvrij. dankzij het unieke
geleidingsysteem zijn er geen borstels meer nodig.
dit voorkomt slijtage aan de deuren en voorkomt
stofvorming. Jonka softclosing is geschikt voor zeer
brede deuren tot wel 2500 mm. Jonka softcare is
daardoor uitermate geschikt voor de toepassing in
levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen,
verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

jonka.nl/softcare

Jonka softcare is een product van Jonka b.v.

0182 - 382 485, info@jonka.nl
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een technische revolutie

Stalen loopwagens
met gesloten lagering

Watervaste materialen
Toepasbaar in sanitaire ruimten

Grote variatie in breedte
De minimale vrije doorgang van een deur is wettelijk
vastgesteld op 850 mm. Jonka Softcare maakt deze
vrije doorgang mogelijk in een prefab totaalconcept
van 1910 mm breed.

Ondergeleiding met uniek systeem
Geen slijtage aan het deuroppervlak

afhanghoogte verstelbaar
De hoogte van de deur is naar boven en naar
beneden te verstellen.
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Technische omschrijving
In de wand zwevend

	Geen neut nodig t.b.v. de sluitstijlen
	Geen slijtage aan deuroppervlak
15 jaar garantie
	Vrije doorgang 850 mm in combinatie
met totale wand breedte 1910 mm

HD1 wand

HD2 extreme wand

Dikte

120 mm

Dikte

120 mm

Breedte

730-1500 mm

Breedte

tot 5000 mm

Hoogte

tot 2700 mm (hoger op aanvraag)

Hoogte

tot 2700 mm (hoger op aanvraag)

Standaard plaatafwerkingen

Gips 12,5 mm / MDF grondier

Standaard plaatafwerkingen

Gips 12,5 mm / MDF grondier

Optionele plaatafwerking

Klant keuze

Optionele plaatafwerking

Klant keuze

Sluitstijl

Watervast materiaal inwendige kleur wit

Sluitstijl

Watervast materiaal inwendige kleur wit

Sluitstijl maatvoering

d=90mm b=120mm

Sluitstijl maatvoering

d=90mm b=120mm

Kozijn-/ kaderafwerking

1,5 mm dik gemoffeld staal RAL 9010

Kozijn-/ kaderafwerking rondom

1,5 mm dik gemoffeld staal in verstek. RAL 9010

Kozijn-/ kaderafwerking

Links en rechts

Toegang geleiding systeem

Blind demontabel bovenpaneel

Kozijn-/ kaderafwerking boven

Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden t.b.v. afwerking bovengeleiding

Vrije doorgang breedte

Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

Toegang geleiding systeem

Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden

Vrije doorgang breedte

Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

HD3 wand

HD2 wand

Dikte

120 mm

Breedte

tot 4500 mm

Dikte

120 mm

Hoogte

tot 2700 mm (hoger op aanvraag)

Breedte

tot 2500 mm

Standaard plaatafwerkingen

Gips 12,5 mm / MDF grondier

Hoogte

tot 2700 mm (hoger op aanvraag)

Optionele plaatafwerking

Klant keuze

Standaard plaatafwerkingen

Gips 12,5 mm / MDF grondier

Kozijn-/ kaderafwerking rondom

1,5 mm dik gemoffeld staal in verstek. RAL 9010

Optionele plaatafwerking

Klant keuze

Toegang geleiding systeem

Blind demontabel bovenpaneel

Sluitstijl

Watervast materiaal inwendige kleur wit

Vrije doorgang breedte

Dagmaat - 120 mm / Deurbreedte - 160 mm

Sluitstijl maatvoering

d=90mm b=120mm

Kozijn-/ kaderafwerking rondom

1,5 mm dik gemoffeld staal in verstek. RAL 9010

Toegang geleiding systeem

Blind demontabel bovenpaneel

Vrije doorgang breedte

Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

Toepassingsgebied
•	Utiliteitsbouw
• Zorgsector
• (luxe) woningbouw
•	Renovatie
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Technische omschrijving

Technische omschrijving

Voor de wand zwevend

Zweefdeur HDZ3

Deze uitvoering kan geplaatst worden voor een bestaande
wand of in combinatie met een HD4 of HD5 wand

Wand
Dikte

HDZ3 Zweefdeur (stomp)
120 mm (of bestaande wand)

Minimaal

Maximaal

Deurbreedte

500 mm

2500 mm

Deurhoogte

800 mm

3000 mm

Deurdikte

22 mm

42 mm

Dagmaat

Deurbreedte

-/- 60

-/-80

Breedte

730-1500 mm

Hoogte

tot 2700 mm (hoger op aanvraag)

Standaard plaatafwerkingen

Gips 12,5 mm / MDF grondier

Optionele plaatafwerking

keuze klant

Vrije doorgang

Sluitstijl

Watervast materiaal inwendige kleur wit

Aanvullende informatie

Sluitstijl maatvoering

d=90mm b=120mm

Kozijn-/ kaderafwerking

1,5 mm dik gemoffeld staal RAL 9010

Kozijn-/ kaderafwerking

Links of rechts d.m.v. koplat t.b.v. bestaande of prefab wand

Kozijn-/ kaderafwerking boven

Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden t.b.v. afwerking bovengeleiding

Toegang geleiding systeem

Aluminium afdekkap 1 of 2 zijden

Vrije doorgang breedte

Dagmaat - 60 mm / Deurbreedte - 80 mm

	Wanneer het systeem niet voor een bestaande wand wordt geplaatst maken we gebruik
van de HD1 wand met deze specificaties.
	Deze materialen worden standaard door Jonka BV gebruikt. Desgewenst kan de klant
kiezen voor een eigen afwerking.
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Afmetingen

Jonka Softcare

Geleidingsysteem

- Stalen wagens met elk 2 staal gelagerde wielen
- Aantal wagens gestaffeld afhankelijk van breedte deur
- De deur zweeft over een aluminium rail

Geluid

- Geruisloos door het gebruik van aluminium rail.

Ondergeleiding

- Geen NIS borstels dus geen slijtage aan het oppervlak van de
deur. Dit systeem voor ondergeleiding is uniek.

Loopvergrendeling

- Standaard

Softclosing

- 2 zijdige softclosing standaard

Ruimte onder deur

- 15-30 mm (verstelbaar)

Stabiliteit

- Deur stabiel door unieke ingrediënten en productiemethode

Aanvullende info

- Lichtgewicht deur

Het ontzorgende zweefdeursysteem
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Technische omschrijving

Alle voordelen

Zweefdeur HDZ7

HDZ7 Zweefdeur (modern)
Afmetingen

Minimaal

Maximaal

Kenmerken

Deurbreedte

500 mm

2500 mm

•	Geruisloos zwevend geleidingsysteem

Hoogte

800 mm

3500 mm

•	Staaldikte afwerkingen 1,5 mm gemoffeld

Dikte

32 mm

32 mm

Dagmaat

Deurbreedte

Vrije doorgang

-/- 60

-/-80

met brug profiel
•	Uitvoering met lichtgewicht deur.
Afwerking HPL toplaag

Aanvullende informatie

•	Kopse afwerking deuren, dik kunststof

Geleidingsysteem

Zie HDZ3

Geluid

Zie HDZ3

Ondergeleiding

Zie HDZ3

Loopvergrendeling

Zie HDZ3

Softclosing

Zie HDZ3

Ruimte onder deur

Zie HDZ3

Stabiliteit

- Stabiel gemaakt door het kader van aluminium waarmee de deur is opgebouwd.
- De koker met brug greeplijst loopt over de hele lengte en is 32 mm dik.

Aanvullende info

- Deur in aluminium kader
- Met of zonder vlakverdeling. Met als vulling een bekleding/materiaal naar wens van
de klant. Deze wens kan vervuld worden met keuze uit onze kleurencollectie van
EGGER (uni, hout, fantasie), glas, satinato (gehard melkglas), spiegel.

Ruimtebesparend
Jonka Softcare is een ruimtebesparende oplossing. De kleinste ruimte kan worden voorzien va n
een toegangsdeur. Luchtverplaatsing behoort tot
het verleden.

gelijkende kleur van HPL toplaag
•	Alle profielen voorzien van poedercoating
in gewenste kleur
•	HD wanden opgebouwd uit minimaal 8 stuks
verstevigingsprofielen
•	Levering onder FSC keurmerk
•	Standaard voorzien van komgarnituur
•	Uitzonderlijke maatvoeringen:
hoogte max. 3500 mm, breedte max. 5000 mm
•	Garantie 15 jaar
•	Alle systemen standaard voorzien van
tweezijdige Softclosing
Geruisloze bediening
Jonka Softcare blinkt uit in het bedieningsgemak.
Deuren voorzien van geleidingswagens met gesloten stalen lagering doen hun werk over een uiterst
stevig aluminium railsysteem. Hinderlijke ondergeleiding behoort tot het verleden. Het systeem is
drempelvrij en dus rolstoel- en r ollatorvriendelijk.

10

De zweefdeuren openen en sluiten uiterst subtiel
dankzij het standaard Softclosing.

Jonka Softcare
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Garantie
Jonka is een begrip in bouwend Nederland.
Al meer dan 75 jaar worden woningen en
bedrijfspanden uitgerust met een Jonka meterkast, hang- en legkast of kastenwand. Ook Jonka
Softcare voldoet aan de hoge eisen die Jonka
gewend is te leveren. Daarom bieden wij 15 jaar
garantie op dit systeem.
Onderhoudsvrij
Jonka Softcare is volledig onderhoudsvrij.
Meer weten?
Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de ondergeleiding van Jonka Softcare? Of heeft u andere
vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij vertellen u graag meer over de vele mogelijkheden van Jonka Softcare. Tel. 0182 - 382 485 of
per e-mail: info@jonka.nl. U kunt ook een kijkje
nemen op onze website.
www.jonka.nl/softcare
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