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TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Berkopal Berdu Sa 30+ rook- en brandwerend deurkozijn combinatie

Draairichting 
• Links of rechts 

Deurbreedte
• Deurbreedte: 526 – 1026 mm (standaard deurmaten 50 mm oplopend). 

Maximaal 1176 mm

Deurhoogte
• 2015, 2115 en 2315 mm (standaard). Overige maten op aanvraag.  

Maximale deurhoogte 2700 mm.

Deurdikte
• 40 mm

Naden
• Ruimte onder de deur is 6 mm (standaard), Hang- en sluitnaad 3 mm,  

naad aan bovenzijde deur 2 mm.
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BERDU RZ
Berdu 30+ Sa kozijn

Type
• Berdu houten brandwerend montagekozijn

Uitvoering
• RZ, kozijn zonder bovenlicht

Materiaal
• Roodhout, gegrond

Wanddikte
• 100 mm
• Tolerantie wanddikte maximaal +1 / -2 mm.

Sponning
• Stomp 25 x 48 mm (met snoerprofiel).

Hang en Sluitwerk
• Het stompe kozijn wordt geleverd met 3 of 4 scharnieren (afhankelijk van de 

maatvoering en/of uitvoering). Het kozijn wordt voorzien van een verstelbare 
sluitplaat t.b.v. Nemef 600 serie

Afwerking
• Gegrond

Modellen
•  Enkeldeurskozijn (model RZ)

Verpakking
• Het kozijn wordt verpakt in folie.

Montage 
• Het kozijn wordt samengesteld en in de wandsparing geplaatst. 

Hulpgereedschappen: waterpas, boormachine en schroefmachine. De 
kozijnen worden door middel van stelschroeven en PUR schuim gemonteerd 
in de sparing. Purren dient plaats te vinden nadat de deur erin hangt.

Overig
• Kozijn kan tweezijdig van architraaflijsten worden voorzien  



Modellenoverzicht 
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BERKOPAL
30 minuten brandwerend

Model 
900

Type
• Berkopal, deur met HPL bekleding

Uitvoering
• Model met glasopening. Deuren met glasopening worden geleverd met 

glaslatten en met glas

Beplating
• HDF

Vulling
• Perliet

Stijl- en regelwerk
• Meranti stijlen, dubbele onderregel en bovenregel (standaard).

Kantuitvoering
• Stomp recht (standaard), stomp tweezijdig armgeschaafd, stomp eenzijdig 

armgeschaafd.

Kantafwerking
• Houten kantlatten, dikte 10 mm (standaard). Optioneel: kantlatten maximaal 

20 mm dikte, Topkant (PU aangegoten), of geen kantafwerking.  
Topkant randafwerking in alle kleuren mogelijk, aan 1, 2, 3 of 4 zijden.

Afwerking
• HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden 

voorzien van platen met verschillende kleuren.

Functionaliteit
• Brandwerend 30 minuten (Nen-En 1634-1)
• Rookwerend Sa (Nen-En 1634-3)

Extra
• Slotgatboringen, scharnieren, slot, kruk en garnituur 

Optie
• Valdorpel 
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