VOUWDEUREN
F L E X I B E L, S N E L , E C O N O M I S C H –
OOK ALS BRANDWEER-VOUWDEUR

Vouwdeur FE „Teckentrup 50”
Nieuwe bouwserie 2013
Omgeving-Produkt
verklaring (EPD)
voor schuif- en
vouwdeuren door
ift Rosenheim
bekrachtigd.
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Toekomstige ontwikkelingen en

De Teckentrup deuren en deur-

Teckentrup Vouwdeuren worden

duurzame verbeteringen van de

systemen worden consequent

volgens de laatste Europese nor-

bestaande systemen horen bij de

aangepast aan de vraag uit de

meringen geproduceerd.

standaard van Teckentrup. Met

markt.

innovatieve oplossingen en crea-

Ze voldoen aan de Normen

tieve technieken worden bij de

beschreven in EN -13241-1.

produktie van deuren altijd weer

●

Mechanische aspecten

nieuwe oplossingen bedacht.

●

Gebruikers veiligheid

Toonaangevende voorbeelden

●

Warmte isolatie

zijn de probleem gebieden rond-

●

Geluidisolatie

om brandwering, rookwering,

●

Afdichting

geluidwering, kogelwering,

●

Windlast

inbraakwering en warmte isolatie.

Omgeving-Produkt verklaring (EPD)
voor schuif- en vouwdeuren door ift
Rosenheim bekrachtigd.
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… MET

FLEXIBILITEIT

Teckentrup Stalen vouwdeuren;

EN HOOGSTE
KWALITEITSEISEN.

De optimale oplossing bij brede

Dubbelwandige
vouwdeuren:

deuropeningen.

Geïsoleerd voor verwarmde

Het technisch doordachte deur con-

hallen.

cept maakt het mogelijk om vouw-

blz 6

deuren tot 16 meter breed en 5
meter hoog te maken.
De robuuste, flexibele en plaats
besparende deur constructie is zeer
duurzaam en onderhoudsarm.
Afhankelijk van de vraag kunnen de
vouwdeuren in enkelwandige of
dubbelwandige uitvoering worden
geleverd.
Electrische aandrijvingen zorgen

Enkelwandige
vouwdeuren:
Stabiel geconstrueerd voor
onverwarmde hallen.
blz 10

voor meer snelheid en gebruikers
gemak.
Tevens zijn er loopdeuren mogelijk
die in de deur of naast de deur gesitueerd kunnen worden. Meerdere
soorten beglazing, paneelvulling en
kleuren behoren tot de mogelijkheden. Individuele architectuur die uw

Vouwdeuren voor
brandweerkazernes:

Corporate design tot uiting kunnen

Deursystemen met

brengen.

snelontkoppeling.
blz 16

Vouwdeuren
met electrische aandrijving:
blz 18
• Beglazing en andere
vullingen

blz 20

• Loopdeuren

blz 21

• Koppelings varianten

blz 22

• Inbouwgegevens

blz 24

• Technische
beschrijvingen
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blz 25

Teckentrup stalen vouwdeuren
ENKEL- EN DUBBELWANDIG

Het Teckentrup vouwdeuren assor-

Ideaal bij geringe inbouwhoogte:

timent is compact en systematisch

De deurconstructie heeft weinig en

op elkaar afgestemd.

soms zelfs geen lateiaanslag nodig.

Voor veel individuele toepassingen
zijn de deuren ontworpen, zoals
herstelwerkplaatsen, bedrijfshallen, produktiebedrijven en autobedrijven.
Voor brandweerkazernes zijn de
deuren met speciale electrische
aandrijvingen ontworpen.

Kraanbaan oplossing:
Teckentrup vouwdeuren kunnen
met speciale uitsparingen worden
gemaakt.
Als de kraanbaan zelden wordt
gebruikt kunnen we zelfs maatwerk leveren. (zie afbeelding)

Voor extreme deuropeningen:
Teckentrup vouwdeuren hebben
een standaard deur afmeting van
maximaal 16 meter breedte en 5
meter hoogte. Per zijde kunnen
maximaal 6 deurvleugels worden
toegepast.

4

GEPRODUCEERD

VOLGENS DE GELDENDE
VEILIGHEIDSNORMEN

Veilig in- en uitrijden
De deurvleugels kunnen met een
openingshoek van 90 resp 180
graden uitgevoerd worden. Bij 180
graden is de hele dagmaat vrij. Zo
wordt een maximale doorgang
gecreëerd die aanrijdingen voorkomen.

In de
dagmaat
gemonteerd

Voor de dagmaat
gemonteerd

Voor de dagmaat
gemonteerd

Opliggende spiegelbeglazing.
Vouwdeuren kunnen met opliggende
beglazing uitgevoerd worden om zo

90 graden
geopend

90 graden
geopend

180 graden geopend

een geheel te vormen met de naastliggende gevelbekleding, zoals hier afgebeeld met 8 mm spiegelglas.

Individuele deurkeuze.
Naar wens kan er een loopdeur in de
vouwdeur worden gemaakt, met of
zonder drempel, gedeelde deurvleugel
of loopdeur naast de vouwdeur bieden
personen een ongehinderde doorgang.

Vele uitvoeringen mogelijk.
Onderscheidende beglazingen en vormen, evenals ventilatie roosters vervullen de gevraagde functies en optische
mogelijkheden.

Lage onderhoudskosten.
Door een hoge kwaliteits standaard zijn
alle Teckentrup vouwdeuren onderhoudsarm en bespaart u veel kosten.
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FE „Teckentrup 50” Stalen-Vouwdeuren
D U B B E LWA N D I G • WA R M T E I S O L AT I E •
ENERGIEBESPAREND
ratie!
e
n
e
g
uwe
De nie
Nieuwe bouwserie 2013.
• Geoptimaliseerde deurblad en kozijnconstructies
• Versterkt beslag
• Meer bedienigsgemak
• Verbeterde afdichtingen

Isolatie van minerale wol,

Deurblad van topkwaliteit, extreem

deurblad van 50 mm dikte,

sterk en zeer duurzaam

1,75 mm dik staal.

Doordat de verzinkte stalen delen met
de kern worden verlijmd wordt een
hoge stabiliteit gegarandeerd. De deurvleugels ondergaan meerdere bewer-

Isolatie van PU hardschuim, warmte

kingen hetgeen een duurzaam eindpro-

isolerend, deurdikte van 50 mm.,

dukt garandeerd. Het verzinkte staal en

staaldikte van 1 mm. verzinkt staal.

de grondlak beschermen de deuren
tegen weersinvloeden.

Oppervlakte:
Standaard: aan weerszijden
glad, RAL 9016 (verkeerswit),

Duurzaam door opbouw
uit meerdere lagen.

optioneel: verzinkt zonder
lak of gepoedercoat in RAL

Grondlak

naar keuze.
Zinklaag
Hoogwaardig staal

Afmetingen:

Zinklaag

dagmaat:
Breedte: 2250-16000 mm

Minerale wol of
PU hardschuim

Hoogte: 2000-5000 mm

Beglazingsvarianten met veel opties.,
zie blz 20. (meerdere indelingen mogelijk)

Met kunststof omrandingen
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Met aluminium of stalen glaslijsten
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De Teckentrup stalen vouwdeuren type FE " Teckentrup 50", garanderen een hoge zekerheid en veiligheid.
De dubbelwandige, met minerale wol gevulde constructie is goed geisoleerd en zeer geschikt voor verwarmde bedrijfshallen. De hoge stabiliteit maakt
toepassing in gebieden met veel wind, zoals aan de
kust, zeer goed mogelijk.

Warmte isolatie volgens
DIN EN 12428
Geluid isolatie volgens
DIN EN 12428
Windklasse volgens
DIN EN 12424
Slagregendicht volgens
DIN EN 12425
Luchtdichtheid volgens
DIN EN 12426

:

UD = 1,9 W/m 2 k
(Ingebouwde deur van 3.5 x3.5 m)

:
:

PU-schuim 26 dB
Minerale wol 32 dB
Klasse 4 (max. haalbare

:

Klasse 3

:

Klasse 4

waarde = 2500 PA)
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Doordachte detail oplossingen
LICHT BEDIENBAAR – EENVOUDIG EN
Z O N D E R W E E R S TA N D T E B E D I E N E N

● Stille en lichte bediening door toepassing van

Voor optimaal gebruik gebouwd
Voor de nieuwe Teckentrup vouwdeuren

nieuwe looprollen

● eenvoudige bediening

werden vele onderdelen opnieuw ontwik-

● eenvoudige montage zonder laswerkzaamheden

keld. Er werd een nieuw concept bedacht

● slijtvaste en onderhoudsarme onderdelen

dat naast zekerheid en levensduur ook

● lange levensduur

bedieningsgemak moest waarborgen.

● drempelloze loopdeur (geschikt als vluchtdeur)

Nieuwe looprollen met instelbare niveauregeling
Licht bedienbaar:
Deuren met 3 deurvleugels per zijde
hebben slechts 1 looprol per zijde.
Speciale slijtvaste , met kunststof
beschermde stalen looprollen zorgen
voor een lichte bediening welke zeer
geruisloos is. In bepaalde gevallen
heeft de deur een ontlastingslooprol.

Eenvoudige bediening:
Middels design beslag met veer
voorspanning worden de deuren
vergrendeld. De sluitingen zijn
instelbaar, zodat ze op maat in
het werk kunnen worden afgesteld. Robuuste handgrepen
boven de espagnolette zorgen
voor een lichte bediening.
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Nastelbare scharnieren:
De nieuwe scharnieren van hoogwaardig verzinkt staal zijn speciaal ontwikkeld voor de toepassing op de vouwdeuren. Middels
stelschroeven worden de deurvleugels exact op elkaar afgesteld. De bevestiging van de
scharnieren zijn bij gesloten deur
niet zichtbaar. Optioneel kunnen
de scharnieren in RAL nader te
bepalen of in RVS geleverd worden.

Optimale functionaliteit
BETROUWBARE

TECHNIEK,

AANSPREKENDE

OPTIEK

Vlakke deurpanelen,
geruisloze sluiting:
De deurvleugels zijn extreem
vlak en zeer stijf. Doordat de
rubber dempers verstelbaar zijn
worden de deurvleugels optimaal op elkaar aangesloten
hetgeen een zeer goede
afdichting waarborgd. Tevens
zorgt dit voor een geruisloze
sluiting.

Optimale afdichting en
lange levensduur:
De afdichtings rubbers rondom
de deurvleugel kunnen in het
werk exact passend worden
gemaakt. De rubberen bovenafdichting zorgt voor een waterdichte afdichting. Aangezien er
niet wordt gelast wordt de zinklaag noch de laklaag beschadigd
hetgeen de levensduur ten goede
komt.

Gezekerde vergrendeling
van de deur:
De vouwdeuren moeten in geopende stand worden vergrendeld. Middels een speciale sluiting aan de onderzijde van de
deur wordt de deur vergrendeld
in de vloer. Als alternatief zijn
andere bodem - of wand vergrendelingen leverbaar.

Kozijn montage met schroeven.
Montage tijd besparende bevestiging in metselwerk middels speciale consoles die kozijn en muur
onderling verbinden. Optioneel
leverbaar: Speciale omkasting om
de consoles (demontabel).

Loopdeur zonder drempel voor een
onbelemmerde doorgang (ook als
vluchtdeur te gebruiken):
De loopdeur die dezelfde uitstraling
heeft als de vouwdeur, is geintegreerd in de vouwdeur en zorgt voor
een vrije doorgang met kleine transportmiddelen. Doordat de vouwdeur

Integrierte Verriegelung
Geh- und Anschlussflügel
werden nach oben und unten
verriegelt. Die intelligente
Konstruktion ermöglicht die
Stangenverriegelung direkt
hinter dem oberen Zargenkörper. Das erhöht die
Sicherheit und zusätzliche
unansehnliche Laschen
können entfallen.

zelf dicht blijft, blijft de warmte in
het gebouw en wordt onnodig energie verlies vermeden. (voor verdere
informatie zie blz. 21)
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Stalen vouwdeur ew RP-GUP
ENKELWANDIG VOOR
ONGEÏSOLEERDE HALLEN.

De Teckentrup stalen vouwdeur type EW
RP-GUP wordt toegepast in gebouwen
die niet verwarmd worden.

Deurvleugel dikte 50 mm

deurvullingen in verschillende
uitvoeringen

Staaldikte 1,5 mm glad

Oppervlakte:
verzinkt en gegrond in RAL 9016
(verkeerswit). Natlak of gepoedercoat, in RAL kleur naar keuze.

Afmetingen:
Dagmaat
Breedte: 2250-16000 mm
Hoogte: 2000-5000 mm

Veel uitvoeringsvarianten mogelijk, zie blz. 20.
(andere indelingen zijn mogelijk)

met verschillende
Met gebombeerde
beplatingen (vanaf 3 m
beplating
zit er een horizontale
koker) eventueel ook
met loopdeur
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Met gegroefde
beplating en
beglazing met stalen
glaslijsten.

met vakverdeling
met sokkel
(bij beglazing en paneelvulling)
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Stalen vouwdeur ew RP-GUP
ENKELWANDIG

• ROBUUST •
VEEL VARIANTEN

Veel esthetisch mogelijkheden:
De enkelwandige vouwdeur ew RP-GUP is bij
voorkeur voor ongeïsoleerde ruimtes. Het
biedt de ontwerper veel mogelijkheden. Met
vele vullingen kunnen de esthetische wensen
duidelijk worden vertaald.

Kies uw eigen uitstraling.
De verzinkte stalen vullingen zijn leverbaar
in gladde, gegroefde of gebombeerde uitvoeringen. Als alternatief kan er ook een houten paneelvulling worden toegepast. Hiermee kunt u dus zelf een eigen uitstraling
geven aan de deur.
Alle stalen delen zijn verzinkt en gegrond in
RAL 9016 (verkeerswit) en kunnen in elke
gewenste RAL kleur worden geleverd.

Gegroefde beplating van

Gebombeerde beplating van

Voorbereidt voor houtvulling,

0,7 mm kokerconstructie

1,5 mm kokerconstructie

kokerconstructie

van 50 mm.

van 50 mm.

van 50 mm.
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VOOR ONGEÏSOLEERDE RUIMTES

Meerdere uitvoeringen
mogelijk.
Interessante design varianten bieden de ontwerper de mogelijkheid zelf een indeling te maken,
eventueel met beglazing. Voor de
verschillende soorten beglazing
zie blz. 20.

Afmetingen:
Dagmaat
Breedte: 2250-16000 mm
Hoogte: 2000-5000 mm
Enkelwandige vouwdeur type ew RP-GUP met gebombeerde beplating.

Enkelwandige vouwdeur type ew RP-GUP met gegroefde beplating.
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Kwaliteit in Detail
VOUWDEUR EW RP-GUP

Perfecte techniek
Elk detail van de deur is op
elkaar afgestemd en garandeerd
een duurzame toepassing.
Montage in de
dagmaat. Aanzicht
van binnen.
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H E T M A X I M U M A A N F U N C T I O N A L I T E I T.

Veiligheid:
Vingerklembeveiliging aan alle
verticale zijden van elke deurvleugel middels duurzame
EPDM rubber afdichtingen
(beschermd met AC 600) volgens CE normen beschreven in
DIN EN 12604.

Bovenrail uit 1 stuk gezet staal.
In de verzinkte bovenrail worden
deurvleugels middels kogelgelagerde looprollen uit hoogwaardig staal geleidt.
De rails en het kozijn worden
als eenheid geleverd en zijn derhalve snel gemonteerd. De deur
sluit schoon en geruisloos tegen
de latei aan.

Duurzame verbindingen,
Door toepassing van hoogwaardig staal (S500 MC) wordt
metaal moeheid tot een minimum beperkt. Door toepassing
van sleufgaten wordt het
mogelijk de deurvleugels exact
te positioneren. Met spanstiften
worden de scharnieren precies
op hun plaats gezet. De verzinkte scharnieren en de rails
zorgen voor een geruisarme
loop van de deuren.

Esthetisch deurbeslag.
De bedieningsvleugel wordt
van binnen en buiten met
hoogwaardig aluminium deurbeslag bediend en is voorzien
voor toepassing van een profiel
cilinder.

Geïntegreerde vergrendeling.
Binnen en buiten worden de
bedieningsvleugel en aansluitende deurvleugels aan de
boven- en onderzijde vergrendeld. Door een intelligente
constructie kan de vergrendeling direct achter de bovenrail
worden vastgezet. Dit verhoogt
de veiligheid en waarborgt een
esthetisch oplossing. Op zicht
is waarneembaar of de deur
vergrendeld is.

Middels een espagnoletsluiting is de deur optimaal
afsluitbaar.

Verzinkte handgrepen in de
vergrendeling van de aansluitende deurvleugels zorgen voor
een lichte en efficiente bediening van de deur.
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Brandweer Vouwdeur type DW 50-GUP
MET 4-VLEUGELS EN MET
SNELONTKOPPELING DOOR VEERKRACHT

De vouwdeur voor brandweerka-

De openings snelheid kan indivi-

zernes type DW 50-GUP laat de

dueel worden ingesteld.De deur-

funcionaliteit van de vouwdeur

vleugels sluiten van buiten zeer

optimaal tot uiting komen. Bij

licht. De veerkracht is ingesteld

calamiteiten komt het op elke

en hoeft niet te worden

seconde aan dus moeten de deu-

nagespannen in tegenstelling tot

ren zeer snel openen. De

andere deuren. Uiteraard vol-

Teckentrup vouwdeuren worden

doen de Teckentrup vouwdeuren

middels een snelontkoppeling

aan de geldende richtlijnen voor

gekoppeld aan veerspanning en

brandweer kazernes.

handmatig geopend. De deuren
zijn in een handomdraai (zonder
stroom) geopend.
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O M D AT H E T O P E L K E S E C O N D E A A N K O M T

Ontgrendeling
Als de deur via het trekkoord wordt
ontgrendeld, gaan de deurvleugels
automatisch open.

Snelontkoppeling:
Middels een
trekkoord wordt
de snelontkoppeling vrij gegeven.

Rubber demper
Deze zorgt voor een demping en
dient ervoor om beschadigingen
aan het deurblad en het beslag te
voorkomen.
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Vouwdeuren met electrische aandrijving
C O M F O RTA B E L E B E D I E N I N G M I D D E L S
ELECTRISCHE AANDRIJVING

De vouwdeur type dw 50-GUP

Speciaal voor plaatsen waar de

Betrouwbaar en zeker.

kan met een hefboom aandrij-

deuren veelvuldig worden

De bediening kan desgewenst middels

ving uitgevoerd worden. Deze

gebruikt zoals produktiebedrij-

dodemans bediening of met impulsbedie-

innovatieve, ruimtebesparende

ven, wasstraten en spuiterijen

ning uitgevoerd worden. De deuren kun-

deurtechnologie zorgt voor een

bespaart u veel tijd en energie.

nen zowel naar binnen als naar buiten

snelle, comfortabele deurbedie-

openen. Met een sluitkantbeveiliging en

ning.

een fotocelbeveiliging worden de opening
beveiligd. De onderlinge verticale rubber
afdichtingen worden tevens beveiligd
tegen knel gevaar.

vouwdeur: 4-vleugelig, 2:2 koppeling, 90 graden openend.
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VEILIG, TIJDBESPAREND EN BEPROEFD.

Electrische aandrijving:
Toepassing van twee electrische
hefboom aandrijvingen op het
deurblad, met glijarm , veiligheidscontactlijst en fotocelbeveiliging.
De omkasting van de aandrijving
wordt in dezelfde kleur als de
deur geleverd.
De onderlinge besturing van de
afzonderlijke deurvleugels kan
geprogrammeerd worden.

Afmetingen:

Openings snelheid
12 seconden

tot 4000 x 4250 mm
Koppelschema: 2:0, 0:2, 2:2

Beglazings varianten in vele uitvoeringen,
zie blz. 20.
( meerdere indelingen mogelijk)

Met rubber raamprofielen

Ronde ramen met
rubber raamprofielen

Met aluminium- of stalen glaslijsten
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Beglazing
VOOR

OPTIMALE

LICHTINVAL

Vouwdeur type FE 50 / dw 50-GUP

SAN dubbelwandig acrylaat 18 mm.,
dikte 5,6 of 8 mm, of 6 mm veiligheidsglas. Tevens 21 mm geïsoleerd
veiligheidsglas met aluminium glaslatten.

SAN dubbelwandig acrylaat 18 mm.,
dikte 5,6 of 8 mm, of 6 mm veiligheidsglas. Tevens 21 mm geïsoleerd
veiligheidsglas met stalen glaslatten.
Nieuw: Slagregen dicht klasse 3.

Acrylaat 5,6 en 8 mm. of 6 mm
veiligheidsglas. Tevens 21 mm
geïsoleerd veiligheidsglas met
rubber raamprofiel.

Vouwdeur type ew RP-GUP
Helder zicht:
Beglazing zorgt niet alleen voor
lichtinval maar zorgt ook voor
zicht naar buiten. Zo worden ongelukken vanwege slecht zicht voorkomen. Voor enkelwandige en
dubbelwandige deuren kunnen
enkelwandig acylaat en glas alsmede dubbelwandig acrylaat en
glas worden toegepast.

Helder acrylaat 5,6 en 8 mm.

Acrylaat 5, 6 en 8 mm alsmede 6
mm veiligheidsglas.

trafo roosters of
ventilatieroosters
speciaal voor
transformator
ruimtes.
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De perfecte deuroplossing
UNIEK

GECONSTRUEERD

Als optie is een gedeelde deurvleugel
leverbaar of een ingebouwde loopdeur, welke personen en klein transport materiaal een ongehinderde
doorgang geven.

Pushbar (drukstang)

Gedeelde deurvleugel:
Een gedeelde deurvleugel maakt het
mogelijk om over de volle breedte een
loopdeur toe te passen. Middels druken/of greepstangen is het mogelijk om

Greepstang

de deur ook met paniekbeslag uit te
voeren. Middels een 4-zijdig rubberen
deurafdichting is een geruisarme slui-

buitenbediening

ting gewaarborgd en wordt energie
verlies tot een minimum beperkt.

Vouwdeur met gedeelde vleugel en Safe-Pad

Draaideuren:
Als alternatief kunnen draaideuren met of
zonder drempel en 4-zijdige afdichting worden
toegepast.
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Koppelschema
DOORGANGSBREEDTE VOOR 3–12 VLEUGELS

Netto sparing maat

Koppelschema 0:4; 4:0; 2:2 zonder sluitende eindvleugel. ( draaideur separaat of ingebouwd aanbevolen)

Netto dagmaat bij 90 graden opening is de maat tussen de vleugels onderling.
De deurkruk staat 73-89 (70-110 mm bij de ew-RP-GUP) in de dagmaat.
Bij naar binnen openende deuren kan de espagnolet 51 mm (60 mm bij de ew-RP-GUP) in de dagmaat staan.
Koppelschema
1:2 / 2:1

Netto dagmaat (montage in de dagmaat) bij 90 graden opening

Aantal vleugels

1:3 / 3:1

Dagmaat - 526 mm

3

2160

Max. breedte

Dagmaat - 471 mm

3

Min. breedte

3:0 / 0:3

Dagmaat - 424 mm

4

2114

2750

4274

5630

2:2

Dagmaat - 526 mm

4

2830

4200

5550

0:4 / 4:0

Dagmaat - 527 mm

4

2830

5550

4:1 / 1:4

Dagmaat - 628 mm

5

3500

6900

2:3 / 3:2

Dagmaat - 628 mm

5
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3500

6900

Koppelschema
DOORGANGSBREEDTE VOOR 3–12 VLEUGELS

Koppelschema 0:4; 4:0;
2:2 zonder sluitende
eindvleugel.
( draaideur separaat
of ingebouwd
aanbevolen)

Meerdere koppelschema's
zie onderstaande tabel
Koppelschema

Netto dagmaat (montage in de dagmaat) bij 90 graden opening

Aantal vleugels

Min. breedte

Max. breedte

3:3

Dagmaat - 730 mm

6

4050

8370

0:5 / 5:0

2:4 / 4:2

4:3 / 3:4
4:4

2:0 / 0:2

2:5 / 5:2 / 1:6 / 6:1
3:5 / 5:3

2:6 / 6:2

3:6 / 6:3 / 4:5 / 5:4
5:5

4:6 / 6:4

5:6 / 6:5
6:6

Dagmaat - 675 mm

Dagmaat - 730 mm

5

6

Dagmaat - 832 mm

7

Dagmaat - 934 mm

8

Dagmaat - 323 mm

2

Dagmaat - 832 mm

7

Dagmaat - 934 mm

8

Dagmaat - 934 mm

8

Dagmaat - 1036 mm

9

Dagmaat - 1138 mm

10

Dagmaat - 1138 mm

10

Dagmaat - 1342 mm

12

Dagmaat - 1240 mm

11
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3414

4170

4840

7014

8250

9600

5510

10950

4840

9600

2830

5350

5510

6180

5550

11110

10950

12300

6650

13850

7520

15000

6850

8190

9600

16350

Inbouwmaten vouwdeur FE 50
FLEXIBELE INBOUWMOGELIJKHEDEN MET
GERINGE INBOUWHOOGTE- VOOR
EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE

Montage voor de latei (verticale doorsnede)

(horizontale doorsnede)

Maat x standaard. (afh. van het koppelschema)

Alternatief:
Regenkap

Buitenwerkse kozijnmaat
Sparingmaat = bestelmaat

180 graden
geopend
90 graden naar
buiten openend.

90 graden geopend

Onderaanslag mogelijk bij zowel
montage in als voor de dagmaat.

Montage voor de latei (verticale doorsnede)

(horizontale doorsnede)

Sparingmaat= bestelmaat

Montage zonder latei.
(naar buiten openend)
in en voor de dagmaat
mogelijk.

Netto dagmaat

afdekplaat
voor ondersluiting

Alternatief:
Opname voor
espagnoletstang in
de vloer
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Sparingmaat= bestelmaat

70
90

Buitenwerkse kozijnmaat
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EEN

deurtype en technische gegevens

FE Teckentrup 50

ew RP-GUP

dw 50-GUP

▲/▲

▲/▲

▲/■

–
–
▲
▲

■
▲
▲
▲

■
▲
▲
▲

inbouw buitendeur / binnendeur
Aanslag:
Hoekmontage met zijdelings C-profiel
Hoekmontage met zijdelings hoekkozijn
Montage in de dagmaat.
Montage voor/ achter de dagmaat
Deurafmetingen Breedte maximaal/ hoogte maximaal

met aandrijving

16000 / 5000

16000 / 5000

4000 / 4250

Minimale latei aanslag in mm

85

130

130

Zijdelingse ruimte

z i e

b l z

Vleugelbreedte

2 4

≥ 500
1320

Inbouwdiepte in mm

50

50

1320 1320
50

■/▲

■/▲

■/–

■

■

■

Oppervlakte deurblad en kozijn:
gegrond in RAL 9016
Gepoedercoat in RAL 9016/ RAL naar keuze

■
▲/▲

–
■/▲

■
▲/▲

Gewicht deurvleugel:
Afhankelijk van vulling met minerale wol/ PUR kg/m2

36/28

22

35/28

2100
S (70 mm) / ▲

2100
S (110 mm) / –

–
–

2500

2500

–

Openingshoek 90-180 graden
Materiaal voor deurblad en kozijn
Vuurverzinkt staal

Loopdeur:
Deurhoogte in mm. (standaardmaat)
Deur met drempel/zonder drempel (S= drempelhoogte)
Deurvleugel met draaideur:
Deurhoogte max. in mm (standaardhoogte = 2100 mm)

■

Scharnieren: Tweedelige verzinkt stalen scharnieren met 3 vlakken

■

■

■

■

■

Vullingen:
Minerale wol, PU hardschuim
Speciale staalplaat, Hout

▲/■
–

–
▲

■/▲
–

Ventilatie:
Ventilatiesleuven (3 per vleugel) evt. met afdekking
Traforoosters/ alu ventilatie roosters

▲
▲/▲

▲
–/–

▲
▲/▲

Beglazing:
SAN-dubbelwandig acrylaat 18 mm
Accrylaat 5,6 en 8 mm
Veiligheidsglas 6 mm/ Geïsoleerd veiligheidsglas 21 mm

■
–
▲/▲

–
▲/▲/▲
■/–

■
–
▲/▲

Raamprofielen:
Afgeronde rubber raamomrandingen
Aluminium-/ stalen glaslatten

▲
■/▲

–
–/▲

▲
■/▲

■
■
▲

afhankelijk vleugel breedte
afhankelijk vleugel breedte
–

■
■
▲

■
■/▲

■
■/▲

■
■/▲

■

■
▲

■
▲

■

■

■

UD = 1,9W/m2k

–

–

Vingerknelbeveiliging aan alle verticale sluitkanten

Vormen van beglazing:
rechthoekig
vierkant
rond
Vergrendeling met opliggende espagnolet:
PZ profielslot voorbereidt (bij gedeelde vleugelverdeling en slotvleugel)
PC PZ profielslot voorbereidt
Montagekader:
Beton, staal, metselwerk
Kalkzandsteen
Brandweer vouwdeur:
koppelschema 2:2 volgens DIN 14092-2, openend naar binnen/buiten

▲

■/▲

Veiligheid: (EN 12604)
Warmte-isolatie (EN ISO 12428)

(Ingebouwde deur 3,5 x 3,5 m)

Geluidwerend (ISO 717-1)

PUR schuim 26 dB
Minerale wol 32 dB

–

–

Windbelasting (EN 12424)

Klasse 4

Klasse 2

Klasse 2

Slagregendichtheid (EN 12425)

Klasse 3

–

–

Luchtdoorlatendheid (EN 12426)

Klasse 4

–

–
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■ = Standaard

▲ = Optioneel

Service
…VAN

PLANNING
TOT

OPLEVERING
Naast hoogwaardige kwaliteit

Klanttevredenheid staat bij

en flexibiliteit bij de produktie

Teckentrup voorop. Of dat nou

van maatwerk staat bij Tecken-

bij de planning, buitendienst,

trup de service, nazorg en

levering, montage of service is.

garantie hoog in het vaandel.

Flexibiliteit
…VOOR

TRANSPORT

Een moderne onderneming ken-

EN

M O N TA G E

Snelle en intelligente afwikke-

merkt zich door grote flexibiliteit

ling van de logistiek, en een snel-

tot in detail. Bij Teckentrup is de

le, eenvoudige montage zijn

logistiek een geheel van de full-

vanzelfsprekend.

service van de onderneming.

Montagepakket incl. individuele inbouwtekening.
De vouwdeuren worden als compacte, voorgemonteerde eenheden geleverd. Speciale verpakking
zorgt voor een veilig transport naar de klant.
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Teckentrup
industriedeuren
voor alle
oplossingen,
WIJ OPENEN
DE DEUREN
NAAR VOORTUITGANG

Sectionaaldeuren

Teckentrup bestaat sedert 1932 en is met haar
fabrieken in Verl-Sürenheide (hoofdkantoor) en
Grosszoberitz een van de grote fabrikanten van
deuren in Europa.
Vanuit veel verkoopkantoren in Duitsland en
Roldeuren

buitenlandse verstigingen in Europa en buiten
Europa werken we met een kenniscentrum en
infrastructuur die er voor moet zorgen dat we
trouwe en tevreden klanten krijgen en behouden.
Van innovatie, van ontwerp tot produktie, alles
onder 1 dak.

Vouwdeuren

Gemotiveerde en loyale werknemers, moderne
CAD techniek en hoogwaardige IT oplossingen
zijn de garantie voor de toekomst.

Schuifdeuren

Brandwerende schuifdeuren
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Snelroldeuren

In heel Europa ...
… BEREIKBAAR

VOOR

ONZE

KLANTEN

Hoofdvestiging
Fabriek Verl-Sürenheide

Fabriek Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz

Technische wijzigingen voorbehouden.
00/05/13 (NL) 129.286
De produktafbeeldingen in deze brochure dienen als
voorbeeld te worden beschouwd. Daarom komen ze
wat betreft uitvoering niet altijd overeen met het
standaard aanbod.

Brandwerende
deuren

Rookwerende
deuren

Veiligheidsdeuren

Geluidwerende
deuren

WIJ

Warmtegeïsoleerde
deuren

Binnendeuren

OPENEN

Industriesectionaaldeuren

DE

Schuifdeuren

DEUREN

Vouwschuifdeuren

NAAR

Roldeuren /
Rolhekken

CarTeck
Garagesectionaaldeuren

CarTeck
Garagekanteldeuren

VOORUITGANG

