Metalen deuren MD47
Beschrijving
Metalen deur, opgebouwd uit 2 geprofileerde
staalplaten van 1,5 mm dikte, elektrolytisch verzinkt
en geschilderd met grondverf. Er worden 2 verticale
versterkingen aangebracht. Op maat geproduceerd.
Volledig vlak uiterlijk aan beide kanten, zonder
zichtbare lasnaden of schroeven.
3-zijdige opdekrand, waardoor de speling tussen
kozijn en deur onzichtbaar is.

Vulling

Dubbele deuren

•

•

•

Standaard vulling met harde rotswolplaten
voor een goede thermische en akoestische
isolatie.
Er kan voor een andere vulling worden
gekozen op basis van thermische akoestische
eisen.

•

Afwerking
Standaard in grondverf - lichtgrijs RAL 7035
Ook mogelijk in poederlak - mat of met fijne
textuur. Verschillende kleuren op voorraad.

Toepassing

Opties

Deze deur past in onze standaard metalen
kozijnen (zowel type 1D, 2D als 3D)
Deze stalen deuren worden geplaatst als
vluchtdeuren of in industriegebouwen,
hoogspanningscabines,
kelders, silo’s, garages, ...
Glasopeningen kunnen volledig op maat worden
gemaakt.
Deuren van dit type zijn niet beschikbaar in
brandwerende uitvoering.
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Dubbele deuren type MD47 hebben in
het midden aangeplooide sluitlatten.
Door de constructie uit één stuk zijn de
deuren sterker en minder onderhevig aan
weersomstandigheden dan geschroefde of
gelaste sluitlatten.
Dubbele deuren kunnen ook asymmetrisch
gemaakt worden: een brede actieve vleugel
kan worden gecombineerd met een smalle
vaste vleugel.
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Aparte verluchtingsroosters
Deurspion
Veiligheidspennen (diefnokken) aan
scharnierkant
Panieksloten, extra sloten,
grendels
kabeldoorvoer
doorsteekbeveiliging
regenprofiel boven en/of onder
valdorpel
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Kozijntypes
Verkrijgbaar in verschillende profieltypes:
1.
2.
3.
4.

Profiel BA
Profiel BD
Profiel BL
Profiel voor standaard kozijn 2D
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Scharnieren
Inox scharnieren worden geschroefd, niet gelast.
Dit zorgt voor een perfect vlak deurblad.
Regelbaar in 3 richtingen. Maximum 160 kg
draagkracht met 2 scharnieren.

Slot
•
•

•

•

standaard cilinderslot volgens DIN-norm,
asafstand 72 mm.
cilinderslot met paniekfuctie, o.a. voor
hoogspanningscabines. Deur kan van
binnenuit altijd zonder sleutel geopend
worden, zelfs indien aan de buitenkant
gesloten met sleutel
Panieksluitingen met horizontale buis,
sluiting horizontaal of verticaal, met
of zonder kruk en cilinderslot aan de
buitenkant.
Driepuntslot is eveneens mogelijk voor dit
type deur.
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