
GEA Staldeursystemen
Het creëren van de beste oplossingen 
voor binnen en buiten
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Deursystemen en weerbescherming 
voor agrarische gebouwen

Melkveehouders zijn constant op zoek naar manieren om 

voer, hooi en stro efficient op te slaan, en om een aangenaam 

stalklimaat te creëren voor hun dieren en materialen dat ze 

beschermt tegen verschillende weersomstandigheden.  

Met GEA Staldeursystemen hebben veehouders een breed 

aanbod met opties voor snelle toegang tot de agrarische 

gebouwen, stallen, voeropslag, graanopslag en voergang 

met uitstekende bescherming tegen verschillende 

weersomstandigheden. 

Van handmatige bediening tot elektrische rolsystemen, GEA 

biedt verschillende ruimtebesparende deuren aan die eenvoudig 

te bedienen zijn, en volledig aangepast kunnen worden om in 

elke beschikbare opening te passen. 
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GEA Agridoor 

De GEA Agridoor is geschikt als deur voor: voergangen, 

voerkeukens, opslag van voer, en stallen en gebouwen met een 

meer algemenere bestemming. 

Een ventilerend roldeursysteem helpt te voldoen aan de 

kwaliteitsnormen. Deze deur werkt snel en is een afdichting 

tegen vogels. Elke sectie is onafhankelijk, waardoor u kunt 

kiezen tussen een ventilerend doek of een dicht doek per sectie. 

De Agridoor is de ideale toegangsoplossing die ventilatie en licht 

biedt voor agrarische gebouwen en ook weerbestendig is.

Uw voordelen in één oogopslag 

•  Volledig aanpasbaar zodat deze altijd in de bestaande opening  

     past 

•  Uniek vergrendel systeem 

•  Keuze uit verschillende paneelmaterialen en kleuren op  

 dezelfde deur 

•  Windstangen van verzinkt staal met een hoge treksterkte 

•  Nylon lagers en tandwielen 

•  Optioneel elektrisch aandrijvingssysteem 

•  Geschikt voor frequent gebruik  

•  Bestand tegen hoge windbelastingen 

Modulaire, ventilerende deur.
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Productopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Lichtdoorlatend

Max. afmetingen (h/l)

6,1 m x 6,0 m*

NIEUW

Agridoor Plus

Tot 10m breed 

of 10m hoog

(Maximaal 55m2)
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GEA Agridoor Handbediend 

Een ventilerend roldeursysteem is een optimale afdichting 

tegen vogels. Handbediend met ketting en uitgerust met veer 

voor een lichte, makkelijke bediening en naleving van de EG-

voorschriften. Semi-automatische vergrendelingspallen. Optie 

voor rechts- of linkshandige bediening. Bedrijfssnelheid 5sec/m. 

GEA Agridoor Plus 

Een deur die specifiek is ontworpen voor de opslag van voer, 

graan, en gebouwen met een algemene bestemming waarbij 

grotere openingen nodig zijn. Alle bewezen voordelen van de 

elektrische Agridoor, maar nu verkrijgbaar tot 10 m hoog of tot 

10 m breed met een maximale deurafmeting van 55m². 

Bedrijfssnelheid 7 sec/m.

GEA Agridoor Elektrisch 

Alle voordelen van de handmatig bediende Agridoor, 

maar uitgevoerd met een elektrische motoraandrijving en 

automatische vergrendelingspallen, bediend door een schakelaar. 

Optionele afstandsbediening. Bedrijfssnelheid 9sec/m.



GEA Rollerdoor 

De GEA Rollerdoor is een voordelige deur met een lange 

levensduur voor agrarische gebouwen. Een deur van sterk 

materiaal, die toegang biedt tot de volledige hoogte van de 

opening. Eenvoudig te installeren en snel te bedienen. Ideaal 

voor agriarische gebouwen zoals gebouwen met een algemene 

bestemming en melkstallen. 

Voordelige deur met volledige vrije doorgang. 
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Uw voordelen in één oogopslag

•  Eenvoudig te bedienen omhoog- en omlaaggaande deur met  

     kettingaandrijving

•  Eenvoudig te installeren 

•  Volledig aanpasbaar zodat deze in de bestaande opening past

•  Deur met een lange levensduur

GEA Rollerdoor Handbediend 

Een deur van sterk materiaal die 

toegang biedt tot de volledige 

hoogte van de opening. De doeken 

zijn makkelijk te vervangen in 

geval van beschadiging. Semi- 

automatische vergrendelingspal, 

deurspansysteem, duurzame 

nylon windvergrendelingen voor 

extra stabiliteit. Bedrijfssnelheid 

2 sec/m..

GEA Rollerdoor Electrisch 

Alle voordelen van de handmatig 

bediende roldeur, maar met een 

elektrische motoraandrijving van 

230V 11TPM. Bedrijfssnelheid 16 

sec/m. Geschikt voor voergangen, 

stallen en gebouwen met een 

algemene bestemming. 

* Een verlengpakket van 3 meter is ook beschikbaar, hiermee  

   kan max. 9 meter worden bereikt voor intern gebruik, voor  

   bijv. de afscheiding tussen melkstal en wachtruimte                  

Productopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Lichtdoorlatend

Max. afmetingen (h/l)

5,1 m x 6,0 m*
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GEA Rollerscreen 

Het rolscherm is geschikt voor agrarische toepassingen zoals 

voergangen voor vee, gangen voor mestschuiven, hoofdingangen 

voor vee, deuren van paardenstallen, opslag van hooi en stro, 

variabele ventilatiebesturing en melkstallen. 

Veerbediend rolscherm voor boven hekken, muren en 

voerhekken in agrarische gebouwen. Biedt snelle toegang, 

bescherming tegen weersinvloeden en variabele ventilatie. 

 

 

 

Uw voordelen in één oogopslag 

•  Vergrendelingsmechanisme voor stabiliteit 

•  Volledig aanpasbaar zodat de deur in de bestaande  

     opening past 

•  Veilig, zelfs bij harde wind 

•  Ook te gebruiken bij slecht weer

Veerbediend rolschermsysteem. 
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Door middel van het touw worden de 
schermen opgerold voor volledige toegang

Productopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Transparant dicht doek

Max. afmetingen (h/l)

4,1 m x 6 m
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GEA Multibay 

De GEA Multibay is een elektrisch rolsysteem voor toegang 

tot agrarische gebouwen, dat weerbestendigheid en ventilatie 

biedt. De afdekkingen kunnen meerdere ruimtes tegelijk 

omspannen. De Multibay opent van onderaf. Ideaal voor 

alle agrarische gebouwen die beschermd moeten worden 

tegen weersinvloeden, maar waar toegang nodig is voor 

machines, voer of vee. Uitermate geschikt voor het afsluiten 

van voersilo’s. Ook ideaal voor het creëren van schaduw of 

bescherming van hooi en stro.

 

 

 

Uw voordelen in één oogopslag

•  Beschermt meerdere vakken tegelijk 

•  Inclusief veiligheidskoppeling voor naleving van de 

    EG-richtlijn voor deuren 

•  Unieke vergrendelingspallen

•  Leverbaar als toegangssysteem of als ventilatiesysteem

Elektrisch roldeursysteem voor meerdere ruimtes.

Productopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Transparant dicht doek

Max. afmetingen (h/l)

1 tot 6 m / 20 tot 70 m  

(afhankelijk van de hoogte/breedte verhouding en doeksoort)
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GEA Maxidoor
Vouwdeur tot maximaal 20 meter breed.

De GEA Maxidoor is ideaal voor graanschuren, opslag van 

kuilgras, agrarische gebouwen voor vee en algemene toepassin-

gen waarbij deuren met een grote doorgang nodig zijn. Verticale 

vouwdeuren met brede toegang, die gebruikt worden op besta-

ande staanders van gebouwen. Een voordelige oplossing voor 

grote openingen. 

Uw voordelen in één oogopslag 

•  Biedt toegang over de volle breedte tot stallen en agrarische  

     gebouwen, voor maximaal gemak 

•  Makkelijk te bedienen bij harde wind 

•   Opties voor handmatige of gemotoriseerde aandrijving

Rollende trolleys spannen het doek 

Productopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Transparant dicht doek

Max. afmetingen (h/l)

10 m x 20 m
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GEA Trackscreen 

Het GEA Trackscreen is een schuifgordijnsysteem met een lange 

levensduur dat over een bovenrail loopt en weerbestendigheid 

en ventilatie biedt aan agrarische gebouwen met brede 

openingen. Ideaal voor stallen, graanschuren, voerschuren en 

agrarische gebouwen voor algemene toepassingen. 

Uw voordelen in één oogopslag: 

•  Horizontaal te openen schuifgordijn met volledige toegang 

•  Eenvoudig te installeren

•  Volledig aanpasbaar zodat hij in de bestaande opening past

•  Additionele schuifdeur optie voor toegang aan beide kanten

•  Geen bevestiging aan de grond vereist

Deursysteem met schuifgordijnen. 
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Productopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Transparant dicht doek

Max. afmetingen (h/l)

5 m x 20 m
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GEA Bayscreen 

Clip-on panelen voor snelle installaties.

De GEA Bayscreens zijn clip-on ventilerende schermen ideaal 

voor veestallen, algemene opslag en zelfs als weerbescherming 

voor de opslag van hooi en ligbedsystemen waar permanente 

of tijdelijke weersbescherming vereist is. De clip-on panelen 

hebben een opspan inrichting wat voor permanente of tijdelijke 

strakke weerbescherming en ventilatie zorgt.  

 

Uw voordelen in één oogopslag: 

•   Gemakkelijk te installeren en te verwijderen zonder boren of  

     schroeven 

•  Volledig aanpasbaar 

•   Geschikt voor elke hoogte 

•   Het perfecte clip on systeem voor spandoeken 

•  Weerbestendigheid, ventilatie en lichtdoorlatendheid voor  

     agrarische gebouwenProductopties

Materiaal / Kleuren

S68 Dicht doek

M75 Standaard doek

M90 HP doek

M94 HD doek

ST55 Transparant dicht doek

Max. afmetingen (h/l)

3 m x 20 m



Regelmatig Nooit

Is variabele ventilatie vereist?Meer dan 6 m

Één ruimte
Tot hek Tot grond 

niveau
Meerdere 
ruimtes

Verticale
opening

Horizontale
opening

Rollersceen Agridoor Trackscreen Maxidoor Multibay Bayscreen Rollerscreen Variabel 
Ventilatie 
Systeem 

(VVS)

Farmflex

Rollerdoor

Één ruimte
Meerdere 
ruimtes

Soms

tot 6 m

Ja Nee

Hoe vaak is toegang vereist?
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GEA is a global technology company with multi-billion euro sales operations in more than 50 countries. 

Founded in 1881 the company is one of the largest providers of innovative equipment and process technology. 

GEA is listed in the STOXX ® Europe 600 Index. In addition, the company is included in selected MSCI Global 

Sustainability Indexes.

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
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GEA Nederland

GEA Melkwinning & Stalinrichting

Vestaweg 5

8938 BA Leeuwarden

    

Tel   +058 29 11 180

nederland@gea.com    

gea.com


