Enkele beglaasde deur EI30 (RF 30)
Dit product geniet van een proefverslag

Deze indicaties kunnen worden aangepast zonder voorafgaand bericht. Enkel onder
contractuele indicaties die werden aangepast in een productie tekening, na het op punt
gesteld te zijn en goedgekeurd van ons studiebureel.

Kader

Stalen profiel thermisch geïsoleerd met dubbele
dichtingrubber Thermische afwerking standaard RAL
kleur

Constructies

Beton of metselwerk
Wanden in gipskarton platen
Geïsoleerde metalen steigers in lijn of aan 90°
Beglaasde wand VD-PYROTEK staal modèle S106EI30-BE of S106-EI60-BE

Beglazing en panelen

Gelaagde klare beglazing voor binnen of buiten
toepassing.
Dubbele beglazing (Float, gehard, gelaagd,UV
bestendig , akoestisch, niet doorzichtig)
Maximale afmetingen van de beglazing = 1380*2400
of 1145*2735 (B*H).
Mogelijkheid
voor
grotere
afmetingen
(ons
raadplegen)
Voor meerdere beglazingen in de deur :
- 1380*1450 boven elkaar (l*ht)
- 545*2150 naast elkaar (l*ht)
Evenwel rekening houden met het rapport 0.26 ≤
Breedte / hoogte ≤ 3.75
Beglazingen van een bepaalde vorm is verboden
Paneel 2 zijdige staalplaat de 1.6 m²

Glaslijsten
Dichtheid en
bevestiging

Vrije doorgang

Maximale afmetingen

Enkele of dubbele glaslijst aan de binnenzijde
Beglazing en paneel : minerale vezels of joint EPDM
(in optie)
Omtrek geraamte : opgevuld met rotswol van hoge
densiteit
Bevestigingen aangepast aan het metselwerk.
790*1700
minimum
(=
910*1760
netto)
et
1330*2350 maximum (= 1450*2410 netto) zonder
zijpaneel aan de slotkant of
1520*2870 (= 1640*2930 netto) als zijlicht aan de
slotkant
Enkel het
deurgeheel :
zie afmetingen
voor
vrijedoorgang
Bloc-porte + parties fixes : zie S106-EI30-BE ou
S106-EI60-BE

Basis uitrusting

2 scharnieren 2D + 1 dievenklauw per deurblad
Slot met dag en nachtschoot 1pts + bimetaal
Dubbele deurkruk Alu natuurkleur
Deursluiter TS 92 + …..
Kantschuif …

Mogelijke uitrusting
op aanvraag

Slot met paniekfunctie
Dubbele
kruk
met
paniekfunctie
Alu
natuur
afwerking
Push-bar Alu natuur afwerking
Deurkruk Alu natuur afwerking buitenkant
Dubbele inox deurkrukken
Vaste deurknop Alu afwerking
Deurtrekker al dan niet over de volledige hoogte
Pompier kantschuif Europad 179
Electrische sluitplaat
Automatische deurdorpel
3e Scharnier
Opbouw scharnieren
Dwars profielen
Deursluiter TS 93
Deursluiter met electromagnetische stop
Deuropener Besam (in dit geval is het slot niet
verplicht)
Magneetbloc TV 100, TV 200 ou Vcan
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