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TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi Wood RZ

Modellen Enkeldeurs (model 200)

Dubbeldeurs (model 202)

Enkeldeurs met zijlicht (model 204)

Mat zwart uitsluitend in model 200

Functionaliteit Standaard

Brandwerend N.v.t.

Geluidwerend Afhankelijk van aanpassingen kozijn en eigenschappen toegepaste deur

Kozijnbreedte Breedte varieert van 774 tot 1124 mm (met 50 mm oplopend). Afgestemd voor
deurbreedte: 676 – 1026 mm

Dubbeldeurskozijn maximaal 2 x 926 mm.

Kozijnhoogte Kozijnhoogte 2227 mm t.b.v. deurhoogte 2115 mm

Kozijnhoogte 2427 mm t.b.v. deurhoogte 2315 mm

Wanddikte Wanddikte 70 en 100 mm.

Deurdikte ca. 40 mm

Uitvoering Stomp

Aanslagprofiel Optioneel mogelijk. Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.

Sponning Stomp 17 x 45 mm
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Kleur Kristalwit. Mat zwart gelakt uitsluitend in enkeldeurs model 200 en dubbeldeurs model
202.

Materiaal Beuken gelakt en / of gefolieerd, vochtwerend MDF. (FSC mixed-label gecertificeerd).
Flexunit uitgevoerd in sendzimir vezinkt staal en voorzien van een polyesterlaklaag

Naden Ruimte onder deur 28 mm.

Hang- en sluitnaad 3 mm, naad aan bovenzijde deur 3 mm

Beglazing Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)

Glaslatuitvoering Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met glaslatten die afgewerkt zijn in de kleur
kristalwit.

Hang- en sluitwerk Kozijn geleverd met 3 vernikkelde scharnieren.

Kozijn is voorzien van een standaard sluitplaat t.b.v. een BS210 slot.

Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte scharnieren.

Verpakking Het kozijn wordt verpakt in folie.

Montage

Het kozijn wordt in het werk op een vlakke ondergrond samengesteld.
Hulpgereedschappen: waterpas, rubber hamer, accuschroefboormachine met Torx- &
kruiskopbit, rolmaat, Berkvens montagemal en schroevendraaier (Torx & kruiskop).
Stijlen en dorpels voorzien van deuvels (verlijmen) en schroeven. Kozijn en Flexunit in 1
arbeidsgang plaatsen in de sparing en te lood en waterpas stellen. Eventueel onderzijde
uitvullen. Hangstijl m.b.v. de klemlijst vastzetten. Hierna de sluitstijl vastzetten.
Controleren of de stijlen evenwijdig aan elkaar lopen. Architraven voorzien van enkele
dotjes lijm en deze aanbrengen. Scharnieren plaatsen en hierna de deur afhangen. Deur
voorzien van het meegeleverde garnituur.

Opties RVS scharnieren of verdekte scharnieren

RVS sluitplaat

Tussenkalf (model 204)

Garantie Garantie conform onze algemene leveringsvoorwaarden en de SWK garantie- en
waarborgregeling.
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