
typefalcon

binnenkant

inbraakwerend deurgeheel, RF30 (Benor ATG1639)

klasse 3klasse 3k  - Bosec certificaat, TCC4-018

meerpuntssluiting
met 10 stiften

inox paumelles
4 inox paumelles op kogellagers

3 dievennokken

type G1

type G2

spion



binnenkant aanvalszijde
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De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregel Br: 50mm, in staalplaat dikte 1,5 mm.
De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de 
muuropening vastgemaakt. 
Uitvoering RF30’:  droog opspuiten met Parafoam of Promafoam
De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel. 
Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, 
kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037)
Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)
Muurdikte : aanpassing per 10mm, van 100  tot 240mm

Deurblad: Volle kern Rf30’, stompe uitvoering, versterkt met een hard houten kader voorzien van 2 alu-platen. 
(Brinell hardheid 65HB).  Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL.

Standaard is het deurblad voorzien van: 
Vier inox paumelles Ø16mm, op kogellagers.
Meerpuntslot met 10 stiften.
Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.
Drie dievennokken.
Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°,  nikkel of koper, H:1550mm.

Standaard afmetingen:
Hoogte : 2015 mm
Breedte: 730/780/830/880/930 mm
Dikte: 50mm 
Muuropening: Hoogte deurblad  + 15 à 30 mm, Breedte + 70 à 80 mm.

Attesten:
Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048
BOSEC TCC4-018 Belgische norm klasse 3 volgens NBN ENV 1627, 1628, 1629 en 1630.

Opties: 
Omlijsting :
Stijlen en bovenregel 75mm. 
Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

Deurblad :
Hoogte deurblad: 2115mm.
Afwerking deurblad: HPL naar keuze, fineer.
Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.
Veiligheidsbeslag brons of koperkleur.
Toegangscontrole.
Elektrisch slot, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.
Brandwerendheid RF60


