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Gepantserde deur klasse 3 (STS53)

Gepantserde deur klasse 3 (STS53)

2015

2115

830-880 of 930

830-880 of 930

Gepantserde deur om te schilderen + RF 1/2h

1952€

2174€

Gepantserde deur om te schilderen + RF 1h

2032€

2273€

Gepantserde deur gelakt EBC (witlak) + RF 1/2h

1998€

2223€

Gepantserde deur gelakt EBC (witlak) + RF 1h

2077€

2322€

Gepantserde deur HPL (formica) + RF 1/2h

2030€

2256€

Gepantserde deur HPL (formica) + RF 1h

2109€

2355€

Deurbreedte 830 – 880 – 930 (andere
afmetingen op aanvraag.

KLASSE 3 (STS 53)

Technische gegevens
klasse 3 (STS 53) en brandwerend 1/2h of 1h.
TheuFria deur
Het deurblad van de TheuFria deuren is met metaalschermen versterkt en gestabiliseerd. De deuren zijn voorzien van
inbraakwerend hang- en sluitwerk, onder andere zware inox 120mm scharnieren met nastelmogelijkheid,
meerpuntsslot met geharde schoten en haken voor een onverbrekelijke verbinding met de omlijsting. Aan de
scharnierzijde
zijn drie stuks dievennokken voorzien. Standaard wordt een bodemdichting geplaatst en een deurspion meegeleverd.
De
TheuFria deuren zijn leverbaar in witlak, met hardkunststof-toplaag (HPL) of om te verven.

TheuFria kozijn
De TheuFria kozijnen worden vervaardigd uit sendzimirverzinkt staal met een materiaaldikte van 1,5 mm. De
kozijnen zijn voorzien van een hoogwaardige kras- en stootvaste grondlaag of laklaag in de kleur crème (RAL 1013) of
wit (RAL 9010 )
Hierdoor zijn de kozijnen verzekerd van een langdurige bescherming. Alle overige RAL-kleuren zijn eveneens
beschikbaar. In de aanslag van de kozijnen wordt een geluidwerende dichting toegepast.

Technische gegevens
Klasse 3 (STS 53) en brandwerend 1/2h of 1h.
Deurblad

Kozijn (kader)

Dikte

50mm

Materiaal

Staal 1,5mm dik

Kader

Roodhout met brandwerende strip

Oppervlakte

Voorgeverfd,RAL9010 of RAL 1013

Vulling

Spaan

Sluitplaat

Uit gestanst in sluitstijl

Dekplaat

Houtvezelplaat gelaagd met
metaalinlage

Scharnier

Voorzieningen in hangstijl

Slot

Meerpuntslot met haken +
veiligheidscilinder

Toebehoren

Hoekverbindingen, schroeven en
montagehandleiding.

3 scharnieren gefreesd

Verpakking

Karton

Scharnier
Dievenpennen
Toebehoren
Verpakking

3 dievenpennen gefreesd
Automatische bodemdichting geplaatst
Karton

