Enkele beglaasde deur EI60 (Rf 60)
Dit produkt geniet van een proeverslag EI60

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 RAL standard volgens de norm
qualicoat

Constructies

Beton metselwerk of cellulaire bouwstenen met een
minimale dikte van 90mm
Beglaasde wanden VD-PYROTEK alu model S504EI60-BE
Gelaagde klare beglazing voor binnen of buiten
toepassing.
Dubbele beglazing (Float, gehard, gelaagd, UV
bestendig, akoestisch, niet doorzichtig)
Maximale afmetingen van de beglazing = 1236*2291
(b*h)
Paneel 2zijdig beplaat maximale afmetingen, gelijk
aan beglazing.

Beglazing en panelen

Glaslijsten
Dichtheid en
bevestiging

Enkele of dubbele glaslijst aan de binnenzijde
Beglazing en paneel : EPDM
Omtrek kader : opgevuld met rotswol van hoge
densiteit
Bevestigingen aangepast aan het metselwerk.

Vrije doorgang

600*1000
minimum
(=
702*1059
1400*2510 (= 1479*2569 netto)

Maximale afmetingen

Enkel het deurgeheel : zie afmetingen voor vrije
doorgang
Deurgeheel + Vaste delen : zie model S504-EI60-BE

Basis uitrusting

3 à 5 scharnieren 2D + 3 dievenklauwen volgens de
groote van het deurblad
Slot met dag en nachtschoot 1pts
Dubbele deurkruk alu natuurkleur
Deursluiter TS 93

netto)

en

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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