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TECHNISCHE INFORMATIE

Berla RZ opdek

Model Berla RZ opdek, kozijn zonder bovenlicht

Functionaliteit Standaard

Brandwerend Brandwerend 30 minuten

Kozijnbreedte 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930, 980, 1030, 1080, 1130, 1180, 1230 mm

Kozijnhoogte 2015, 2115 en 2315 mm

Stijllengte max. 2965 mm

Wanddikte 70, 90, 100, 110, 115 en 125 mm (andere maten op aanvraag)

Deurbreedte 530 - 1230 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend), dubbeldeurskozijn max. twee
keer deurbreedte 930 mm.

Deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm (standaard). Maximale stijllengte kozijn 2965 mm (bijbehorende
maximale deurhoogte is afhankelijk van de kozijnuitvoering en ruimte onder deur).

Deurdikte ca. 40 mm

Uitvoering Enkeldeurskozijn (RZ), dubbeldeurskozijn (RZ202)

Draairichting Links of rechts

Sponning 15 x 25 mm

Kleur Grondlak grijs en kristalwit.
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Afwerking Gelakt: minimaal 60 micrometer poedercoating

Materiaal Dikte 1,5 mm. Zincor zinklaagdikte ca. 10 micrometer

Naden Ruimte onder deur standaard 22 mm. Hang- en sluitnaad is 5 mm, naad bovenzijde deur
is 4 mm.

Hang- en sluitwerk
Het opdekkozijn wordt geleverd met 2,3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de
maatvoering en/ of uitvoering). De sluitstijl wordt voorzien van bufferdopjes (tevens
geluiddempende deuraanslag) gestanste slotgaten t.b.v. BS 200, Nemef 1200/1300
serie slot. (optioneel Nemef 600/Lips 2400).

Montage
Kozijn wordt geplaatst voordat de wand wordt geplaatst, de wand wordt vervolgens om
het kozijn gemonteerd. Hulpgereedschap: waterpas, kruiskopschroevendraaier,
boormachine en boor ø5 mm.

Verpakking Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Extra opmerking
Voor de bevestiging wordt gebruik gemaakt van twee Berla bevestigingstukken. Met
behulp van de bevestigingstukken wordt het kozijn aan de grond gemonteerd en op
hoogte gesteld.
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