
n Voor koel- of ongeconditioneerde ruimten boven 0°C.

n Stompe draaideur met schuine foodsafe RVS-kozijnprofielen     

n  Brandwerend getest in een isolatiepanelenwand

n Voor binnen en buiten

n In isolatiepanelen-, beton- of metalstud wand  

n Uitstekend te combineren met niet-brandwerende serie HC

High Care 
brandwerende

koeldraaideuren

KDD-88-HC-BW60 



Opties tegen meerprijs 

n  
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Deurblad
Kern :  

Dikte   : 

Afwerking : 

  

Afdichting : 

Draairichting : 

Kozijn
Inbouw :  

Kozijn :  

    

Afdichting :  

Deurbeslag
Scharnieren : 

Openers :  

Afsluiting : 

Haaksluiting :   

   

Standaard afmeting: 1.000 x 2.300 mm

KDD - High Care brandwerende koeldraaideuren

De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van hetgeen in de offerte wordt aangeboden. Ve
rs
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Deurbladafwerking in 0,8 mm RVS-304 zonmotief 

Deurbladafwerking in 0,75 mm sendzimir verzinkte staalplaat  

voorzien van hard-pvc levensmiddelenfolie 150 mu in diverse kleuren    

Venster met isolerende en brandwerende beglazing en anti-splinter 

folie, gevat in 2 RVS-kaders, kijkmaat 360 x 560 mm hoog  

of 260 x 1160 mm hoog in 60 min brandwerend

Lekdorpelprofiel aan het deurkozijn bij buitenopstelling 

Schopplaten in RVS

Dorpel paneelinbouw, kozijn rondom of dorpel beton inbouw

Knopcilinder

Deurdranger met glijarm in RVS-look of aluminium

Roma-elektrische sluitplaat

Anti-paniekslot

Typenummer: KDD-88-HC-BW60        EW60 *                      60 min.

 

* Brandwerend getest in isolatiepanelenwand volgens NEN-EN 1634-1:2014.

Brandwerendheid

hoogwaardig brandwerend én isolerend materiaal

KDD-88-HC-BW60: 88 mm

sendzimir verzinkte 0,75 mm staalplaat voorzien van

polyester coating 25 mu in RAL 9001

3-zijdig zwart rubber profiel en valdorpel onder het  

deurblad

DIN-links of DIN-rechts

  
in isolatiepanelen-, beton- of metalstud wand 

aan beide zijden blind bevestigd RVS-304 geslepen  

profiel met afgeschuinde zijden, in verstek gelaste   

hoeken en voorzien van koudebrugonderbreking

brandwerende zwelstrippen

RVS-heavy duty scharnieren met schijflagers 

RVS-deurkruk aan beide zijden 

insteekslot met RVS-voorplaat. Eurocilinder afsluiting

zorgt voor fixatie deurblad ter voorkoming van een  

vuur doorlatende aansluitnaad tussen deur en kozijn


