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SlimTeq

UITVOERINGEN

AFWERKINGEN

Hout onbehandeld (Meranti, Eiken, Afrormosia, Essen, ...)
Hout gevernist
Hout genatlakt met zichtbare nerf (RAL-kleur)
Hout genatlakt met onzichtbare nerf (RAL-kleur)

DIKTES

60 mm

INVULLINGEN

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

AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

ENKELE DEUR DUBBELE DEUR

Op aanvraag Op aanvraag

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR DUBBELE DEUR

1130 x 3000 mm 2x 1130 x 3000 mm
Grotere afmetingen op aanvraag

DEURGEHEEL

DRAAIDEUR NIET-BRANDWEREND - EI 0
Een niet-brandwerende, beglaasde houten draaideur met als afwerking onbehandeld, gevernist of genatlakt. Deze heeft een breed 
toepassingsgebied voor verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden naar beslag, glasopties en functionaliteiten.

Enkele deur Dubbele deur
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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.

SlimTeq

STS 53.1

Mechanische weerstandsklasse M2

Gebruiksfrequentie f6

SPECIFICATIES

BASIS

Dag en nacht cilinderslot

OPTIES

Driepuntslot
Opbouw deursluiter
Elektrische sluitplaat (Fail Safe of Fail Secure)
Valdorpel

Andere uitrusting op aanvraag

UITRUSTING

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SLIMTEQCERTIFICATIE

PEFC en FSC® op aanvraag
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