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TECHNISCHE INFORMATIE

Bergron

Deurmodel Dicht (model 900) of met glasopening (model 901 t/m 905)

Functionaliteit inbraakwerend, brandwerend en geluidwerend

Gluidwerend
Rw-bladwaarde bij deur zonder glasopening tussen 27 en 44 dB (afhankelijk van
deurvulling)

Speciale uitvoering
Optioneel; tubulaire spaanplaat, houtvezelplaat, perliet of geluidwerende vulling.
Bij 54 mm standaard tubulaire spaanplaat.

Gecertificeerd leverbaar: brandwerend (30 en 60 minuten, draai-, schuif- en
pendeldeur, met en zonder glasopening), geluidwerend (38 en 44 dB Rw-waarde),
inpandige woningstoegangsdeur.

Deurbreedte 530 t/m 1230 mm (standaard 50 mm oplopend)

Optioneel: tot 1600 mm voorzien van houtenkantlatten en van overschilderbare
HPL met deelnaat
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Deurhoogte 2015, 2115, 2315 tot max. 2600 mm

Optioneel: deuren van > 2600 tot 2990 mm voorzien van overschilderbare HPL en
houten kantlatten

Deurdikte 40 mm en 54 mm (54 mm alleen beschikbaar met

overschilderbare HPL en houten kantlatten)

Kantuitvoering stomp, stomp armgeschaafd

Kantafwerking bij 40 mm standaard geen kantafwerking, bij 54mm standaard houten kantlatten

Kleur grondlak kleur wit

Afwerking
Voorbewerkt (grondlak kleur wit of voorzien van overschilderbare HPL met houten
kantlatten) Bij 54 mm standaard overschilderbare HPL

Beplating HDF (MDF bij 54 mm)

Vulling bij 40 mm standaard honingraat

Stijl- en regelwerk vuren (standaard). Optioneel: roodhout
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Glasuitvoering diverse glasopeningen mogelijk (model 901 t/m 905)

Deuren met glasopening worden

geleverd met glaslatten

Draairichting links, rechts of geen draairichting (in het werk te bepalen)

Gewicht Tussen 9,4 en circa 22,7 kg/m2 (afhankelijk van vulling)

Opties

Stabilisator, groef in onderkant of langszijde deur, valdorpel, deur met
bovenpaneel, ventilatie openingen, ventilatie rooster, spionoogboring,
deurdictator, brievensleuf, specifieke slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en
garnituur
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