sUper pi-54® celDeUr
Houdt ongewenste personen daar waar ze moeten zijn

Goedkeuring van
Rijksgebouwendienst en
Centraal Bureau Bouwtoezicht.
WK4 getest.

refereNties:

Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende ﬁneren of geheel
eigen ontwerp d.m.v. digitaaldruk.
Kanten in kleur of in decoratieve houtsoorten mogelijk.
5 jaar garantie op unieke
minimale uitbuiging.

Isoleercel

Sparing voor doorgeeﬂuik
mogelijk.
Vriendelijke uitstraling in
vergelijking met stalen deuren.
Combinatie met brandwerendheid mogelijk.
toepassingen:
• Politiecellen
• Gevangenissen
• Gesloten inrichtingen
• Jeugdzorginstellingen
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Super PI-54® celdeur
De PI-54 celdeur is de
deur in ons assortiment
met de hoogste
inbraakwering.
Toegepast als deur in
bijvoorbeeld politiecellen en isoleercellen
in jeugdzorginstellingen
zorgt deze deur ervoor
dat aggressieve
personen daar blijven
waar ze moeten zijn:
in een gesloten ruimte
waar ze niemand kwaad
kunnen doen. Door de
2 mm dikke HPL laag
is deze deur zeer
stootvast.		

specificaties:
Vulling:	Massieve plaat, ca. 33 kg/m2
Kleur:	2 mm dik GetaLit hardkunststof, keuze
uit ca. 600 GetaLit HPL kleuren of eigen
ontwerp (digitaaldruk).
Uitvoering:
Stomp of opdek
Kanten:	Zwaar rood hardhouten raamwerk met aan
lange zijde massieve, metaal versterkte
stabilisatoren. Hardhouten kantlatten,
koto, beuken, ahorn of eiken kantlatten,
volkunststof kanten of Getaform kanten
in kleur.
Dikte:
Ca. 54 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot
ca. 2480 x 1280mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse
typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:
• glasopeningen inclusief glaslatten
• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan
bij het HPL op de deur)
• frezing voor inbouwdrangers
• spiongatboring incl. los meegeleverde
metalen spion
• k abelkanaal en kabelovergang
• v aldorpelgroef of compleet
ingebouwde valdorpel
• 2 -zijdig ingebouwde klimaatplaten
t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80%
rel.vocht/23°C 30% rel.vocht)
• sparing voor doorgeefluik
• zwaardere eisen mogelijk op aanvraag

Leverbetrouwbaarheid en kwaliteit spreken voor zich!
WWW.WESTAG.NL | WESTAG@WESTAG.NL | T 0348 - 55 81 81

