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BERKOPAL Berkopal – 30 minuten brandwerende woningtoegangsdeur  

 

Technische informatie 
Type 

- Berkopal, deur met HPL bekleding 30 minuten 

brandwerend 38 dB geluidwerend bij 40mm deur 

en 43 dB bij 54mm deur (Rw bladwaarden). 

Klasse 2, inbraakwerend 

Uitvoering 

- Dicht (model 900) of model met glasopening 

maximaal 150 mm breed 

Draairichting 

- Links, rechts of geen draairichting (in het werk te 

bepalen) 

Beplating 

- HDF 

Vulling 

- kurk / volspaanvulling (Alleen inbraakwerendheid 

vereist: optioneel vlasspaan) Stijl- en regelwerk 

Fitec rondom. Dubbele boven- en onderregel. 

Deur voorzien van stabilisator. 
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Deurbreedte 

- 730 – 1080 mm (standaard deurmaten 50 mm 

oplopend). 

In het kader van sec brandwerendheid 

- maximaal 1250 mm. 

In het kader van sec inbraakwerendheid 

- maximaal 1100 mm. 

Deurhoogte 

- 2015, 2115, 2315 mm. 

In het kader van sec brandwerendheid 

- maximaal 2700 mm. 

In het kader van sec inbraakwerendheid 

- maximaal 2700 mm. 

Deurdikte 

- 40 mm of 54 mm 

Kantuitvoering 

- Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig 

armgeschaafd, stomp eenzijdig armgeschaafd. 

Kantafwerking 

- Roodhouten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). 

Optioneel: kantlatten maximaal 20 mm dikte. 

Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, 

aan 1, 2, 3 of 4 zijden. 

Hang- en sluitwerk 

- 2 sterren veiligheidsbeslag; 3 scharnieren met 

dievenpennen bij toepassing van een houten 

kozijn; 3 losse dievenpennen en haakslot in 

combinatie met Avento stalen montagekozijn. 

Speciale sluitkom met sluitplaat; bij toepassing in 

combinatie met Avento stalen montagekozijn is dit 

al in het kozijn voorzien. Meerpuntsluiting SKG** 

met minimaal 2 haaksloten toegestaan. 

Afwerking 

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en 

achterzijde kunnen worden voorzien van platen 

met verschillende kleuren. 

Draainaden 

- Ruimte onder de deur maximaal 6 mm voorzien 

van valdorpel i.v.m. geluidwerendheid, ruimte aan 

verticale zijden en bovenzijde maximaal 3 mm. In 

geval van een woningtoegangsdeur zijn een 

snoerprofiel en valdorpel noodzakelijk i.v.m. de 

geluidwerendheid. 

Opties 

- Groef in onderkant t.b.v. valdorpel, 

spionoogboring (noodzakelijk voor PKVW), 

specifieke slotgatboringen, glasopening max. 

150mm en kabel doorvoer. 
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