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TECHNISCHE INFORMATIE

Verdi RZ FLEX

Modellen Enkeldeurs (model 200)

Glaspui (model 201)

Dubbeldeurs (model 202)

Enkeldeurs met zijlicht (model 204)

Mat zwart alleen beschikbaar in model 200 en 202

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: 680 – 1030 mm

Dubbeldeurskozijn maximaal 2 X 930 mm.

Kozijnhoogte Gebaseerd op clustering plafondhoogte. Kozijnhoogte is minimaal 2584 mm en
maximaal 2674 mm (15 mm oplopend).

Wanddikte Wanddikte 70 en 100 mm.

Deurdikte ca. 40 mm.

Uitvoering Opdek

Aanslagprofiel Optioneel mogelijk.

Kozijn zonder aanslagprofiel wordt voorzien van bufferdopjes.
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Sponning Opdek 15 X 25 mm

Kleur Kristalwit

Mat zwart gelakt alleen beschibaar in enkeldeurs (model 200) en dubbeldeurs (model
202) uitvoering

Materiaal Sendzimir verzinkt staal, dikte ca. 1mm. Zinklaagdikte ca. 18 - 20 µm. Polyester laklaag
dikte ca. 35 µm

Naden Ruimte onder deur 28 mm.

Hang- en sluitnaad 5 mm, naad aan bovenzijde deur 4 mm

Beglazing Glasdikte 4 - 7 mm (zijlichtkozijnen)

Glaslatuitvoering Zijlichtkozijn model 204 wordt geleverd met kunststof glaslatten.

Hang- en sluitwerk Het kozijn is voorzien van 3 vernikkelde paumelles (RVS look).

De stijlen worden voorzien van bufferdopjes (tevens geluiddempende deuraanslag). In
de sluitstijl worden de slotgaten gestanst t.b.v. BS210 slot en voorzien van een RVS
sluitplaat.

Mat zwart gelakt kozijn standaard voorzien van zwarte paumelles.

Verpakking Het kozijn wordt verpakt in krimpfolie

Montage Kozijn wordt op de bouw, in de sparing, samengesteld. De kozijnen worden gesteld en
bevestigd m.b.v. een gepatenteerd klemsysteem (minimaal 3 klemmen per stijl).

Opties Tussenkalf (model 204)

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