t90-71® 90 minUten branDwerenD DeUrelement
Beschermt als het heet wordt

Inclusief houten kozijn.
stalen kozijn ook mogelijk.
In enkele en dubbele deuren.

referenties:

Combinatie met (hoge)
geluidsisolatie mogelijk.
Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende fineren of
geheel eigen ontwerp d.m.v.
digitaaldruk.

PostNL Amsterdam

Kanten in kleur of in
decoratieve houtsoorten
mogelijk.
Certificaat TNO Delft vlg.
NEN-EN 1634-1 2001 i.c.m.
NEN 6069:2005.
Rapportnummer:
2006-CVB-R0001-S.
Beproeving in houten en stalen
kozijn met dubbele aanslag.
Amphion theater

toepassingen:
• Trappenhuizen
• Serverruimtes
• Archieven
• Data opslag ruimtes
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T90-71® 90 minuten brandwerend deurelement
Optimale bescherming
voor uw waardevolle
papieren of uw server
vol vertrouwelijke
informatie. De T90-71
als compleet element
is gemakkelijk te
plaatsen en voorzien
van al het benodigde
hang- en sluitwerk.
Ook uit te voeren met
een valdorpel voor
geluidsisolerende
doeleinden.

specificaties:
Vulling:	Brandwerende en geluidsdempende
materialen met board dekplaten,
ca. 43 kg/m2, deurbladwaarde 48dB
Kleur:	Ca. 600 GetaLit HPL kleuren, houtfineer,
schilderwerk HPL of eigen ontwerp
(digitaaldruk)
Uitvoering:
Stomp inslaand en opdek
Kanten:	Rood hardhouten kantlatten, gelakt
of Getaform kanten in kleur
Dikte:
Ca. 71 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot
ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Kozijnen:	Inclusief, massief hardhout of staal,
inmetsel of nastel. Model in overleg.
Toebehoren:	Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse
typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:	
• d ubbele deuren met sponning/
contrasponning, geen deurnaald nodig
	
• glasopeningen inclusief glaslatten
	
• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan
bij het HPL op de deur)
	
• frezing voor inbouwdrangers
	
• 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)
	
• tot 48dB geluidsisolerend d.m.v.
valdorpel en extra sleepdorpel

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