U

SK42-71® geluidsisolerende deur
Deurblad-waarde 50dB; praktijk-waarde Rw,p=47dB(A)

Combinatie mogelijk met 30, 60 en 90 minuten
brandwerendheid.
Inclusief houten of stalen kozijn.
Standaard inbraakwerendheidsklasse WK2,
mogelijkheden tot verhogen naar WK3.

De Doelen Rotterdam

Voor de toplaag van de deur kan een keuze gemaakt
worden uit:
•	600 GetaLit unikleuren of decoren
•	een geheel eigen ontwerp d.m.v. digitaaldruk
•	vingerafdrukbestendige afwerking (clean touch)
•	houtdecor met natuurlijke uitstraling (nature touch)
•	houtfineer
•	geslepen HPL t.b.v. schilderwerk
Toepassingen:
• Appartementencomplexen
• Hotels
• Theaters
• Muziekstudio’s
• Concertgebouwen
• Detentiecentra

Stadsschouwburg Utrecht
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Dit zwaarste geluidsisolerende deurelement
is o.a. geschikt voor
de afsluiting van
appartementen als
zeer hoge eisen gelden.
Ook gecombineerd
met 30, 60 of 90
minuten brandwerendheid is mogelijk.
Uiteraard op alle
fronten getest en
beschikbaar met de
benodigde certificaten.

SK42-71® geluidsisolerende deur
Deurblad-waarde:		Ca. 50dB (praktijk-waarde Rw,p=47dB)
Vulling:		Massieve geluiddempende materialen,
ca. 51 kg/m2
Uitvoering:		 Dubbele opdeksponning
Kanten:		Hardhouten kantlatten tussen board
dekplaten of kanten met zelfde GetaLit
decor
Dikte:		 Ca. 71 mm
Afmeting:		Op maat geproduceerd tot
ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Toebehoren:		Deuren > 2235 mm standaard voorzien van
stabilisator
		 Ingebouwde mechanische valdorpel
		 Ingebouwd PC-slot gelijk aan Nemef 600
Kozijnen:		Inclusief, massief hardhout of staal,
inmetsel of nastel. Model in overleg.
Opties:		
• 3 0, 60 of 90 minuten brandwerend
		
•h
 alen van 0dB eis mogelijk door
toevoeging van extra geluidsisolerende
onderdelen
		
• u itvoering als dubbel deurelement incl.
verdekt ingebouwde stangespagnolet
		
• ingebouwd paniekslot of 3-puntssluiting
		
• g lasopening, al dan niet met ingebouwd
glas
		
• d eur met bovenpaneel (HPL sluit aan
bij het HPL op de deur)
		
• frezing voor inbouwdrangers
		
• s piongatboring incl. los meegeleverde
metalen spion
		
• kabelkanaal en kabelovergang

CAD tekeningen en rapporten van de testen op het gebied van
geluidsisolatie en brandwerendheid op aanvraag beschikbaar.
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