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C . C . E .  C O S T R U Z I O N I  C H I U S U R E  E R M E T I C H E  S . R . L .

C.C.E. is een Italiaanse onderneming, opgericht in 1980. 

C.C.E. ontwikkelt, produceert en verkoopt  - nationaal en 

internationaal - een eenvoudig maar effectief hulpmiddel 

voor het afsluiten van de kier tussen onderkant deur en 

vloer: de AUTOMATISCHE VALDORPEL.



COMMERCIEEL NETWERK

C.C.E. exporteert wereldwijd naar meer dan 30 landen, via 
een dagelijks groeiend netwerk van agenten en distributeurs.
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D E  F I R M A ®

C.C.E. S.r.l. Costruzioni e Chiusure ErmeticheFirma:  
Adres:  Via dell’Artigianato, 

16 35010 Villa del Conte (PD). 
ITALY

Oprichting:   
Kvk:  

Maart 1980
Padova Number: 196258
02000310280
>50

BTW-nr:  
Medewerkers:   
Omzet 2013:  € 7.400.000
productie per jaar:  >1.000.000 
Afzetgebied:

Activiteit:  

Hout: 45%
Aluminum: 25%
PVC: 30%
Ontwikkeling, Productie, Testen en Verkoop van nieuwe 
automatische valdorpels en valdorpel afdichtingoplossingen



C E RT I F IC E R I N G  –  I S O  9 0 0 1    



C.C.E.  R&D-AFDELING

Om aan de groeiende 

vraag naar standaardisatie 

te voldoen heeft C.C.E. 

haar eigen R&D afdeling; 

uitgerust met de modernste 

testapparatuur en 

gereedschappen. De R&D afdeling heeft een testkast om 

onder reële omstandigheden de afdichting te testen op 

lucht-,water en winddichtheid.

Er is een 3D-printer beschikbaar om prototypes te maken.
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C.C.E. GEREEDSCHAPPEN & VORMDELEN

C.C.E. beschikt over een 
eigen extrusie-afdeling 
en gereedschapsmakerij.
Zo kan C.C.E. vanaf 
ontwerp tot en met 
eindproduct efficiënt 
oplossingen aandragen 
én flexibel en kosten 
besparend werken.
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WAT DOET EEN VALDORPEL?

Een valdorpel isoleert automatisch de vrije ruimte tussen onderkant 
deur en vloer bij een gesloten deur. De seal ( afdichting ) van de 
valdorpel beschermt tegen luchtlekken, insecten, stof en lawaai.
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WAAROM KIEZEN VOOR C.C.E.?

Beide zorgen voor  een  
gelijkmatige en constante 

druk op de seal.

C.C.E. heeft een gepatenteerd zelfrichtend plunjer-
systeem en glasfiber versterkte PA-scharnieren.

Zelfinstellende schaarbeweging (Afdichting beweegt vanaf de 
scharnierzijde van de deur naar de sluitzijde van de deur)
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NOG MEER PLUSPUNTEN

1F. Met behulp van  RVS-
hulpstukken aan de uiteinden.

2F. Door voorgemonteerde 
schroeven.

3F. Door het verwijderen van het hele 
interne profiel en de behuizing 
te fixeren met de schroeven; 
Daarna kan het interne profiel 
teruggeplaatst worden.

C.C.E. Valdorpels zijn flexibel te monteren.
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WELKE PRODUCTEN C.C.E.  U BIEDEN

COMFORT

COMFORT BRANDWEREND

EENVOUD

DOE-‘T-ZELF- BOUWMARKT

GLAS-SEAL SYSTEEM
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COMFORT

 - Geluidswerendheid tot 55 db, 
gecertificeerd door IFT Rosenheim, 
Duitsland

 - Maximale valhoogte 20 mm

 - Flexibele montage 

Valdorpel met een hoge bescherming tegen geluid en een goede 
afsluiting tegen luchtlekken.
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60 MIN

COMFORT BRANDWEREND

 - Geluidswerendheid tot 51 db, 
gecertificeerd door IFT Rosenheim, 
Duitsland

 - Brandwerendheid tot 60 minuten 
gecertificeerd door IFC Cambridge, 
Engeland

 - Flexibele montage

Valdorpel met een goede brandwerendheid en rookbestendigheid, 
bovendien een goede, geluidswerendheid.
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EENVOUD

 - Geluidswerendheid tot 44 db, 
gecertificeerd door IFT Rosenheim, 
Duitsland

 - Flexibele montage

Valdorpel met een goede prijs- en kwaliteitverhouding.
Geschikt voor alle type deuren.
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DOE-‘T-ZELF BOUWMARKTEN

Valdorpel voor de doe-‘t-zelf markt voor eenvoudige montage 
op bestaande deuren.
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GLAS-SEAL SYSTEEM

Een innovatief en compleet systeem voor draaiende en niet-draaiende delen om 

de kieren rondom de glaspanelen en de kier tussen glazendeuren af te sluiten.
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ACCESSOIRES 

De No-Air-serie kent vele mogelijkheden om de ruimte tussen deurstijl en valdorpel 
extra af te sluiten. Hierdoor wordt een extra geluidswerendheid van 3 db bereikt. 
Systeem is geschikt voor houten, veiligheids- en PVC-deuren (gecertificeerd door IFT 
Rosenheim, Duitsland).

C.C.E. produceert verschillende afdichtingen voor montage op deurstijlen. 
Voorkomen luchtlekkage en verhogen de geluidsdichtheid.
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DIGISAFE

De DIGISAFE-serie biedt een zeer hoge mate van bescherming tegen afknellen van vingers tussen de 
draaiende delen van de deur.  Het systeem moet worden gemonteerd aan de binnenzijde van de deur.  
Geschikt voor alle type deuren.  DIGISAFE is het ideale product om veiligheid te verzekeren, thuis of in 
hotels, ziekenhuizen, scholen en openbare gebouwen.
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https://vimeo.com/35877766
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http://www.cce.it
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