
Alpha Deuren International opent een wereld aan 

mogelijkheden op het gebied van industriële 

sectionaaldeuren. Een Alpha deur is namelijk steeds 

weer net even anders. In vorm, functie, detaillering en 

mogelijkheden. Anders en beter, doordachter en 

duurzamer. Een sterk staaltje innovatiekracht; dát is 

wat u mag verwachten van Alpha Deuren. En dat al 

sinds 1995!

Kwaliteit tot in detail
Alpha denkt niet in deuren, maar in oplossingen. Uw 

specifieke wensen en eisen staan dan ook altijd 

centraal tijdens het ontwerp- en productieproces. Dat 

resulteert in deuren die zich onderscheiden door 

kwaliteit en eigenheid tot in het kleinste detail. 

Deuren, waar de markt om vraagt en die worden 

toegepast in uiteenlopende branches en gebouwen. 

Van bedrijfshal tot garage en van laaddock tot fabriek. 

Alpha deuren komt u daadwerkelijk overal tegen.

Wereldwijd actief
Alpha Deuren staat voor hightech 

productiefaciliteiten, een compleet en hoogwaardig 

leveringsprogramma, een servicegerichte werkwijze 

en zeer scherpe prijzen. Het is een totaalpakket, 

waarmee we steeds meer architecten, bouwers en 

ondernemers aan ons weten te binden. Onze 

opdrachtgevers bevinden zich in meer dan 20 landen 

wereldwijd. Ze komen graag bij ons en wij heten ze 

van harte welkom. Onze deur staat namelijk altijd 

open.

Onze deur 
staat altijd open

Beter, doordachter, duurzamer
mogelijkheden

Alpha opent
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Innovatieve trendsetters
productie

Ultramoderne

Alpha produceert in eigen huis. Volgens strenge 

Europese wetten, regels en normen. Uw garantie dat 

een Alpha deur aan de allerhoogste eisen voldoet. 

Daarnaast hebben we strategische 

samenwerkingsverbanden met topproducenten, 

waarmee we een compleet programma aan industriële 

deuren en garagedeuren kunnen aanbieden, onder 

één vertrouwd dak. Onderdelen en componenten 

nemen we af van internationale preferred suppliers. 

Op die wijze staat Alpha garant voor kwaliteit die uniek 

is in de branche. 

Compleet  
onder één dak

Van productie tot levering
In de ultramoderne productiehallen worden de 

deurpanelen en railsystemen automatisch en 

ordergestuurd op maat gemaakt en gezet. De benodigde 

veerpakketten worden in eigen huis samengesteld. De 

onderdelen worden met behulp van speciale 

gereedschappen vervaardigd bij gespecialiseerde 

toeleveringsbedrijven. Alle componenten die deel 

uitmaken van het bouwpakket worden op een 

voorgeprogrammeerde locatie in het magazijn verzameld. 

Klaar voor verzending naar de locatie die u wenst. 

Slimmer en beter
Bi Alpha willen we trendsetters zijn en investeren daarom 

continu in mensen, materialen en middelen. Maar 

tegelijkertijd realiseren we ons dat bij de aanschaf van 

industriële deuren de focus primair op de prijs ligt. Voor 

ons is dat echter geen reden om  concessies te doen aan 

kwaliteit. Daarom vestigen wij al onze aandacht op de 

ontwikkeling van nog slimmere en betere 

productiemethoden. Alleen zo blijven wij in staat 

kwalitatief hoogstaande precisieproducten tegen zeer 

concurrerende prijzen in de markt te plaatsen.
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Alpha ontwikkelt en produceert. Daarnaast ontzorgen 

we onze opdrachtgevers op het gebied van logistiek, 

montage en service. Om u op elk moment van de dag 

te kunnen ondersteunen, hebben we Nederland 

onderverdeeld in vier herkenbare verkoopregio’s. Hier 

bent u altijd van harte welkom voor advies op maat en 

een antwoord op uw vragen. U vindt de 

adresgegevens op de achterzijde van deze brochure.

Vlekkeloze montage
Een Alpha deur bestaat uit hoogwaardige 

componenten die op een voorgeprogrammeerde 

locatie in ons centrale magazijn worden verzameld. 

Klaar voor de verzending naar elke locatie die u wenst. 

Het moderne wagenpark van onze vaste 

transportpartner zorgt ervoor dat uw order just-in-

time geleverd wordt. Ons ervaren montageteam staat 

vervolgens garant voor een vlekkeloze installatie van 

uw Alpha Deuren. En daarna? Kunt u 24/7 rekenen op 

onze professionele servicedienst.

STABU gedocumenteerd
Alpha Deuren zet de toon in de markt van 

hoogwaardige industriële sectionaaldeuren. Maar ook 

als het gaat om slimme concepten waarmee u nog 

eenvoudiger kunt kiezen voor exact de juiste deur.  

Zo hebben we onze deuren in het STABU informatie-

systeem gedocumenteerd en kunt u gebruik maken 

van een slimme webapplicatie, waarmee u snel en 

eenvoudig deuren kunt configureren en calculeren.  

Zo is Alpha.  Trendsettend en betrouwbaar. Van eerste 

idee tot complete montage en een perfecte after-

service

Just-in-time 
waar u wilt

Servicegericht en kostenbesparend 
precisie

Logistieke

7



   Weerstand en 

windbelasting

  Waterdichtheid

  Luchtdoorlaat

  Geluiddemping

  Warmte-isolatie

  Gebruiksveiligheid

Intensief getest en gecontroleerd
sectionaaldeuren

De norm in 
De producten van Alpha worden continu 

onderworpen aan intensieve duurzaamheidstesten. 

Gedurende deze testen maken de proefmodellen 

30.000 open- en sluitbewegingen, waarna ze door de 

experts worden beoordeeld. Die continue zorg voor 

kwaliteit en veiligheid werpt zijn vruchten af. Onze 

sectionaaldeuren en al hun fysieke eigenschappen 

voldoen volledig aan de norm EN13241-1 en hebben 

een integrale TÜV Nord toelating. 

Fysieke eigenschappen
Alpha sectionaaldeuren worden tijdens intensieve 

testen gecontroleerd op tal van mechanische en 

elektrische eigenschappen. Deze testen, uitgevoerd 

door de strenge Duitse certificatie- en inspectie-

instelling TÜV Nord, resulteren in een classificatie per 

onderzochte fysieke eigenschap. Dit maakt het 

eenvoudiger, gelijkwaardige producten van 

verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. 

Beoordelingscriteria
Alpha Sectionaaldeuren worden onder meer 

beoordeeld op:

Gecertificeerde 
veiligheid 
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