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AVENTO  

 

Technische informatie 
Type 

- Avento 1,5 mm stalen montagekozijn 

Uitvoering 

- Inbraakwerendheid, klasse 2 volgens NEN 5096, 

brandwerendheid 30 minuten volgens NEN-EN 

1634-1, en geluidwerend in combinatie met een 

Berkopal woningtoegangsdeur. 

Materiaal 

- Elektrolytisch verzinkt staal, dikte 1,5 mm. 

Zinklaagdikte ca. 18 - 20 μm. De sluitstijl is 

rondom de slotkast verstevigd met 4 mm dik 

plaatstaal. 

Wanddikte 

- Wanddiktes vanaf 70 mm, met 5 mm oplopend tot 

maximaal 215 mm. Tolerantie wanddikte 

maximaal +1 / -2 mm. 

Breedte 

- In het kader van sec brandwerendheid. maximaal 

1250 mm. (In het kader van sec 

inbraakwerendheid. maximaal 1116 mm). 
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Hoogte 
- 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige 
maten op aanvraag. In het kader van sec 
brandwerendheid maximaal 2700 mm. (In het 
kader van sec inbraakwerendheid. maximaal 
2778 mm). 
Sponning 
- Snoerprofiel noodzakelijk i.v.m. 
geluidwerendheid. 15 x 48 mm met snoerprofiel, 
bij 40 mm deur. 15 x 62 mm met snoerprofiel bij 
54 mm deur, alleen mogelijk vanaf wanddikte 100 
mm. (Stomp 15 x 45 mm (zonder snoerprofiel), 
stomp 15 x 59 mm (zonder snoerprofiel) 
Afwerking 
- Poedercoat laklaag dikte 80 μm. Kleur: reinwit - 
gebroken wit. 
Modellen 
- RZ, enkeldeurskozijn zonder bovenlicht. (Alleen 
inbraakwerendheid, dus geen brandwerendheid; 
dan ook RB mogelijk, enkeldeurskozijn met 
bovenlicht (maximale doorgang hoogte bovenlicht 
150 mm)). 
Verpakking 
- Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie. 
Montage 
- Een montagehandleiding is beschikbaar. 
Het kozijn wordt in de wandsparing 
samengesteld. Hulpgereedschappen. 
waterpas en inbussleutel nr. 5. Bij 
wanddikte 65 mm is inbussleutel nr. 4 
nodig. 
Het kozijn mag pas volledig worden 
gefixeerd nadat het kozijn met de deur is 
gesteld. Ter plaatse van de klemmen 
purren. Dit geldt voor alle wanddiktes. 
Kozijnen met een wanddikte kleiner dan 
100 mm zijn voorzien van extra gaten 
t.b.v. purren. 
Per stijl worden er vier kruiskop schroeven 
van 6 x 100 mm toegepast (geen 
afdekdopjes). 
Bijgeleverde pluggen zijn geschikt voor 
nagenoeg alle gangbare wanden. 
De hangstijl is voorzien van 3 gaten, 
diameter 15 mm, t.b.v. dievenpinnen 
(meegeleverd). De gaten zijn af fabriek 
afgedicht met kunststof busjes. 
De scharnieren zijn gemonteerd in 
pu-kasten om uittreding van purschuim 
tegen te gaan. 
Maximale netto naden. hangnaad 3 mm, 
sluitnaad 3 mm, naad boven 3 mm, ruimte 
onder deur 5 mm. 
Purschuim is een separaat artikel en is 
niet standaard inbegrepen. 
Verwijder purschuim direct van het kozijn 
met purschuimverwijderaar. 
Overig 
- Het kozijn is getest in combinatie met een 
Berkopal deur c.q. woningtoegangsdeur. Het is 
noodzakelijk dat de betreffende wand voldoet aan 
inbraak- en brandwerende voorwaarden. 
Specifiek moet de wand voldoende 
schroefhoudend vermogen hebben om het kozijn 
op deugdelijke wijze te monteren. Dit valt buiten 
de verantwoordelijkheid van Berkvens. 


