Loopdeur multifunctioneel

MZ-1 en MZ-2

industriële stalen deur voor binnen- en buitentoepassingen met HOEKKOZIJN

hoeklijn
hoekkozijn

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

compleet met hoekkozijn en garnituur
voor binnen en buiten
30 minuten brandwerend
links én rechts draaiend
robuust
uitstekende geluiddemping
45 mm dik deurblad
tweezijdige opdek.

De nagenoeg overal aan te brengen multifunctionele loopdeur is het
ideale inbouwelement voor de industriële bouw. De loopdeur kan
zowel binnen als buiten worden toegepast, is links- of rechtsdraaiend
en biedt daardoor een maximum aan flexibiliteit. De MZ-1 en MZ-2
worden inclusief hoekkozijn geleverd. De deur is ook leverbaar met
lichtopening.

MZ-1 en MZ-2

MZ-1 bestelmaten
standaard maten

875 x 2000
875 x 2125
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Loopdeur, multifunctioneel, met hoekkozijn

1000 x 2000
1000 x 2125 *

Opbouw
maximale breedte

1250

maximale hoogte

2125

Deurblad

Het dubbelwandige deurblad (45 mm dik) van thermisch verzinkt
plaatstaal wordt voorzien van een milieuvriendelijke grondlaag van
elektrostatische poedercoating op polyesterbasis RAL 9016. Extra
versterkingen aan de binnenkant zorgen voor een hoge torsie-stijfheid. Dankzij de isolerende steenwolvulling wordt slechts een uiterst
geringe hoeveelheid warmte en geluid doorgelaten.

MZ-2 bestelmaten
standaard maten

1750 x 2000
2000 x 2000

Hoekkozijn

Het hoekkozijn is gemaakt uit thermisch verzinkt plaatstaal van
2 mm dik en is voorzien van zes muurplugankers. Het geheel is
voorzien van een elektrolytisch aangebrachte grondverflaag
(RAL9016). Aan drie zijden is een hoogwaardige rubber afdichting
aangebracht die zorgt voor een goede afdichting.
Scharnieren
Het deurblad wordt opgehangen aan twee constructiescharnieren
bestaande uit drie delen; d.m.v. een dievenklauw aan de scharnierzijde wordt verhinderd dat de gesloten deur uit zijn scharnier kan
worden gelicht.

1500 x 2000

2000 x 2125
2250 x 2125
maximale breedte

2250

maximale hoogte

2125

* voorraadmaat

Garnituur
De deurelementen worden standaard geleverd met zwart kunststof
deurbeslag, ronde deurkruk met staalkern en een dag- en nachtslot.
De Euro profielcilinder is gemaakt van kunststof en dient als noodcilinder.
Opties

18

lichtopening 230 x 1360 mm (ongeïsoleerd / geïsoleerd)
profielcilinder 61 mm
deurdranger met bevestigingsplaat
veerscharnieren
antipaniek wisselslot
antipaniek wisselgarnituur (knop-kruk)
antipaniekslot met gedeelde tuimelaar
antipaniekslot krukgarnituur (kruk-kruk)
aluminium lekdorpel.

technische wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden
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