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SolidTeq

UITVOERINGEN

DIKTES

±56 mm   >53,5 kg/m²
Gewicht exclusief beslag

BEKLEDINGEN

HPL – Polyrey     Unikleuren, Hout – Afwerking: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica   Colors (Unikleuren), Woods (Houtimitaties) – Afwerking: MAT

DEUR

DRAAIDEUR IN- OF UITBRAAKWEREND - RC3 +50
Deze volle, in- of uitbraakwerende houten draaideur met HPL-bekleding in een metalen omlijsting die is uitgevoerd volgens de 
Europese norm. Het heeft een breed toepassingsgebied voor verschillende sectoren en er zijn een tal van opties op vlak van 
beslag, beglazing en functionaliteiten.

Enkele deur
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SolidTeq

RANDAFWERKINGEN

AFMETINGEN

STANDAARD

Hoogte    2015, 2115, 2315 mm
Breedte   630 tot 1030 mm (Opgaand met 50 mm)

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag

MAXIMUM (BxH)

1030 x 2327 mm

 Multiplex kader  Zichtbare aangegoten kantlat - PU

 Opties

OMLIJSTING

METAAL

UITRUSTING

BASIS

OPHANGING

Scharnieren (5x)

BEDIENING

Kruk+knop en veiligheidsrozet met of zonder cilinderbescherming op plaat [Slot in deur]
Knop en veiligheidsrozet met of zonder cilinderbescherming [Slot in omlijsting]



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.
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SolidTeq

VERGRENDELING

Slot:
• Elektrisch éénpuntsslot [In omlijsting] extra verstevigd met versterkte sluitplaat

Cilinder:
• Europrofielcilinder

OVERIG

Kabeldoorvoer [Slot in deur]

OPTIONEEL

Doorgeefluik (B250 x H150 mm met doorgeefruimte van B220 x H120 mm)
Groot doorgeefluik (B390 x H240 mm met doorgeefruimte van B360 x H210 mm)
Doorkijkraam met schuifluik (B200 x H100 mm)
Vandaalbestendig

PRESTATIES

In- of uitbraakwerend RC3 +50 (Norm in opmaak)

VEREISTEN

Type wand Metselwerk/cellenbeton/beton

STS 53.1

Afmetingen en haaksheid tot D3

Vlakheid tot V2

Hygrothermische weerstandsklasse tot HbV2

Mechanische weerstandsklasse M4

Bedieningskracht F2

Gebruiksfrequentie f8

tot Rf 60
tot EI1 60

tot Rw 36dB

SECUNDAIRE PRESTATIES

SPECIFICATIES

Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste deuropbouw

tot C4 Sa/Sm

CERTIFICATIE ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SOLIDTEQ

PEFC en FSC® op aanvraag


