BRANDWERENDE SCHUIFDEUR
SD EI1 60 - 120

• Modulair opgebouwd uit panelen van 1010 mm
• Brandwerendheid EI1 60 en EI2 120 minuten
• Getest conform NEN-EN 1634-1
• Loopdeur in schuifdeur mogelijk

De modulaire opgebouwde brandwerende schuifdeur van Next Door Systems is volledig gecertificeerd
en getest volgens de EN-standaarden. Het 92 mm dikke deurblad bestaat uit een massieve brandwerende kern, aan weerszijden voorzien van een vlakke sendzimir verzinkte beplating. De wandafdichting
geschiedt d.m.v. labyrintprofielen en opschuimende strippen. Het gewicht van het deurblad bedraagt
50 kg/m². Een buffer, kleefmagneet, railkap behoort tot de basis uitvoering van de schuifdeur. De deur
wordt standaard afgewerkt geleverd in RAL 7035. Tegen een geringe meerprijs kan deze ook worden
uitgevoerd in RAL 5010, 9002, 9006, 9010, 9016. Andere RAL kleuren behoort ook tot de mogelijkheden. De schuifdeur kan worden voorzien van een loopdeur en kan als 2-delig worden uitgevoerd tot
18 meter breed.
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Inbouwtekening
NDS SD 60 EI2

Brandwerende
schuifdeur
NORMERING
Getest conform NEN-EN 1634-1 Certificering
EI2 60 en EI2 120 minuten
UITERLIJKE KENMERKEN
Het 92 mm dikke deurblad bestaat uit
een massieve brandwerende kern,
aan weerszijden voorzien van een
vlakke sendzimir verzinkte beplating.
De wandafdichting geschiedt d.m.v.
labyrintprofielen en opschuimende
strippen. Het gewicht van het deurblad
bedraagt 50 kg/m²
BEWEGINGSSTELSEL
D.m.v. overgedimensioneerde loopwagens
afgehangen aan een verzinkt stalen
buisrail.Door wrijvingsarme loopwagens
en geleidingen is de deur gemakkelijk te
bedienen. Als afscherming van de buisrail
wordt de deur standaard geleverd met een
railkap. De deur is links- of rechts wegschuifbaar of in 2-vleugelige uitvoering leverbaar.
AFWERKING
Het deurblad is standaard afgewerkt in RAL
7035, de overige materialen in staal verzinkt.

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende
producent en leverancier van industriedeuren.
Onze producten worden uitsluitend via een
dealernetwerk geleverd.
Onze dealers bevinden zich in geheel Europa.
Zij leveren de Next Door Systems deuren
onder PRIVATE label. De deuren worden op
maat geproduceerd, volledig naar wens van de
eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen
wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend
voldoen onze producten aan de strengste Europese
richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid
worden continu gecontroleerd en getest.
De term integriteit past goed bij onze firma. Onze
bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere
benadering van de markt, onze dealers en
uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van
menselijke waarden en normen en vertrouwen in
elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard
altijd nakomen.
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BEDIENING
De schuifdeur wordt open gehouden
door een 24 volt elektromagneet en sluit
mechanish d.m.v. een contragewicht.
Ook handbediening mogelijk d.m.v. de
geïntegreerde handgreep.
LOOPDEUR
Schuifdeur in combinatie met loopdeur is
gecertificeerd. De loopdeur is uitgevoerd
met standaard deurbeslag en Dorma
dranger. Optioneel uit te voeren met
anti-paniekbeslag en duwstang.
AFMETINGEN
Breedte tot 16 meter, hoogte tot 4,5 meter.
Dikte deurblad 92 mm
GEWICHT
deurblad ca. 50 kg per m²

