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ClassicTeq
MEYVAERT CLASSIC

UITVOERINGEN

AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt
Aluminium geanodiseerd
Staal gepoederlakt
Inox

DIKTES

86 mm

RAAMGEHEEL

VAST RAAM BRANDWEREND - EI 90
Een brandwerend, beglaasd vast geheel dat als afwerkingsmogelijkheden aluminium, staal of inox aaanbiedt. Het wordt 
uitgevoerd conform de Europese norm en kan ingezet worden in verschillende sectoren. U kan nog verder kiezen uit verschillende 
uitvoeringen en glasopties.

Enkel raam Raam met tussenstijl(en)- en/of regel(s) Glas aan glas
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De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, 
te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid 
voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om 
te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.

MEYVAERT CLASSIC
ClassicTeq

SECUNDAIRE PRESTATIES

Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste raamopbouw

INVULLINGEN

Glas EI 90 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, …)
Paneel EI 90

AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag
In functie van de hoogte-breedteverhouding

MAXIMUM (BxH)

ongelimiteerd x 6000 mm

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN CLASSICTEQCERTIFICATIE

PRESTATIES

Brandwerend
E 90
EW 90
EI 90 (Classificatierapport: EFR-17-002722)

VEREISTEN

Type wand Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

SPECIFICATIES

66

66

66


