NIEUW

Brandwerende glazen deur
T30-1/T30-2-FSA“Teckentrup GL“
• Frameloze brandwerende deur
VOOR Maximale transparantie
en hoogwaardige elegantie
• Brandwerend en rookwerend
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Brandwering in stijl

De ideale combinatie van effectieve brandwering
en esthetisch design.
De nieuwe brandwerende deur T30-FSA „Teckentrup GL“ is getest conform EN 1634-1 (DIN 4102)
en biedt daarmee een beproefde brandwering.
Dankzij de frameloze constructie wordt een maximale transparantie bereikt welke aan de huidige
eisen en moderne en esthetische brandwering
voldoet. Design georiënteerd beslag maken de
hoogwaardige optiek compleet. De deur is als 1of 2-vleugelige deur verkrijgbaar.

Glazen deur in 2-vleugelige uitvoering: T30-2-FSA „Teckentrup GL“

• Erkende toelating:
Z-6.20-2184 getest conform EN 1634-1 (DIN 4102)
• Inbouw in:
Metselwerk (min. 115 mm), beton (min. 100 mm), Metalstudscheidingswand (min. 100 mm), cellenbeton (min. 115mm).
• Toegestane afmetingen:
1-vlg. (BRM) breedte: 600-1250 mm, hoogte: 800-2500 mm
2-vlg. (BRM) breedte: 1500-2500 mm, hoogte: 1750-2500 mm.

Slot voor glazen deur met wissel en elegant RVS-rondgreepkrukgarnituur. (afb. 2-vlg.)

Stijlvolle 3D-speciale banden
met RVS-afdekking, individueel
instelbaar.

In de glasconstructie geïntegreerde valdorpel.

Geleiderails-deurdranger volgens
DIN EN 1154 in RVS.

• Kozijn:
Hoekkozijn 1,5 mm dik met 3-zijdige afdichting en dorpel, bevestiging
van kozijn d.m.v. schroeven.
Optioneel: Kozijnen ook in RAL naar keuze en RVS leverbaar.
• Oppervlak:
Beslagafdekkingen RVS 1.4301 korrel 240 geslepen.
Kozijnen verzinkt en eindbehandeld, verkeerswit gelijkend RAL 9016.
• Kwalificaties
- Rookwerend conform EN 1634-3/DIN 18095 met OTS voor vaste en
gipsscheidingswanden (1- en 2-vleugelig).
- Geluidwerend conform DIN EN 20140/717 deel 1 Rw 34 dB met
valdorpel (alleen 1-vleugelig)
• Speciale uitrusting (optioneel tegen meerprijs):
Tegen-, omvattend- en blokkozijn, bestickering op het glas, digitale
print binnenzijde thermopane, aandrijving.
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Technische wijzigingen voorbehouden.
00/04/13 (NL) 129.899
De productafbeeldingen in deze brochure
dienen als voorbeeld te worden beschouwd.
Daarom komen ze wat betreft uitvoering niet
altijd overeen met het standaardaanbod.

Internet: www.teckentrup.biz
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