t30-40® 30 minUten branDwerenDe DeUr
Beschermt als het heet wordt

Dubbele deuren getest
zonder deurnaald.

referenties:

Getest met groot glas opening.
Zwelstrips achter de kantlatten:
schaven zonder problemen.
Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende fineren of geheel
eigen ontwerp d.m.v.
digitaaldruk.

Crown Plaza Amsterdam Zuid

Combinatie met geluidsisolatie
en inbraakwering mogelijk.
Ook rookwerend leverbaar.
Beproeving in houten en
stalen kozijn met standaard
aanslagsponning van 15 mm.
Appartementen

toepassingen:
• Trappenhuizen
• Keukens in bijvoorbeeld hotels of cafetaria
• Scholen
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T30-40® 30 minuten brandwerende deur
Doordat alle brandwerende voorzieningen
in de deur ingebouwd
zijn, zijn strippen in
het kozijn verleden
tijd. De zwelstrippen
in de deur zitten
achter de kantlat, dus
geen lelijke strippen
in het zicht. Uitermate
geschikt voor renovatie:
toe te passen in een
kozijn met standaard
sponning van 15 mm.

specificaties:
Vulling:	Speciale massieve brandwerende plaat,
ca. 27 kg/m2, deurbladwaarde 35dB
Kleur:	Ca. 600 GetaLit HPL kleuren, houtfineer,
schilderwerk HPL of eigen ontwerp
(digitaaldruk)
Uitvoering:
Stomp of opdek
Kanten:	Rood hardhouten kantlatten tussen board
dekplaten, koto, beuken, ahorn of eiken
kantlatten, PU aangegoten kanten of
Getaform kanten in kleur
Dikte:
Ca. 40 mm
Afmeting:
Op maat geproduceerd tot
ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse
typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:	
• u itvoering als dubbel deurelement incl.
verdekt ingebouwde stangespagnolet of
kantschuifjes: geen deurnaald nodig!
	
• glasopeningen inclusief glaslatten
	
• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan
bij het HPL op de deur)
	
• frezing voor inbouwdrangers (deur wordt
dan 43 mm dik)
	
• spiongatboring incl. los meegeleverde
metalen spion
	
• kabelkanaal en kabelovergang
	
• valdorpelgroef of compleet ingebouwde
valdorpel
	
• 2-zijdig ingebouwde klimaatplaten
t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel.
vocht/23°C 30% rel.vocht)
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