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METALEN KOZIJN / ZWEVENDE DEUR
versie: 001.+ datum: 11-05-2012
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Fabrikaat: Jonka b.v.
Type: Jonka Softcare zweefdeursysteem
#
\in de wand schuivend HD1.
\in de wand schuivend HD2.
\in de wand schuivend HD2extreme.
\in de wand schuivend HD3.
\voor de wand schuivend HD4.
\voor de wand schuivend HD5.
#
\Categorie gebruik: normaal.
\Categorie gebruik: intensief.
#
\Materiaal: hout..... \Materiaal: staal.....
\Materiaal: aluminium..... \Materiaal.....
OPMERKING: watervast materiaal van toepassing waar
nodig.
#
\Oppervlaktebehandeling deur: HPL.....
\Oppervlaktebehandeling deur: gelakt.....
#
\Kleur: RAL 9010. \Kleur.....
OPMERKING: kleurkopppeking met andere producten
mogelijk.
#
\Deurbreedte (mm): .....
\Deurbreedte (mm): .....
OPMERKING: 500 - 2.500 mm.
#
\Dagbreedte (mm): .....
OPMERKING:deurbreedte - 80 mm.
#
\Deurhoogte (mm): 2.315.
\Deurhoogte (mm): .....
OPMERKING: 800 - 3.000 mm.
#
\Deurdikte (mm): .....
OPMERKING: 22 - 42 mm.
#
\Beglazing: enkel veiligheidsglas.....
\Beglazing: gelaagd isolerend dubbelglas.....
\Beglazing: polycarbonaat..... \Beglazing.....
#
\Geleidingsysteem: aluminium rail, zwevend, stalen
lagers met gelagerde wielen.
#
\.....
#
\Kozijn:
#
\- staal verzinkt, plaatdikte 1,5 mm.....
#
\- model JK1, uitvoering in verstek.
\- model JK2, uitvoering recht, demontabel
bovenprofiel.
#
\- oppervlaktebehandeling: epoxy polyester
poedercoating, laagdikte 70 µm.
#
\- kleur (RAL): 1013. \- kleur (RAL): 9010.
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\- kleur.....
#
\.....
#
\Deur: zweefdeur HDZ3, vlak, stompe uitvoering.....
\Deur: zweefdeur HDZ7 aluminium kaderdeur.....
OPMERKING: in diverse uitvoeringen, materialen en
kleuren mogelijk, HDZ7 in vlakverdeling mogelijk.
#
\- kleur.....
#
\.....
#
\Toebehoren:
#
\- sluitsysteem: zelfsluitend.....
\- sluitsysteem: .....
OPMERKING: standaard voorzien van softclosing bij
openen en sluiten.
#
\- loop- /haakslot.....
\- vrij- en bezet slot.....
OPMERKING: slot inclusief sluitplaat en pen.
#
\- beugelgreep: ..... \- staafgreep: .....
\- komgreep: .....
OPMERKING: grepen uit Jonka Softcare collectie.
#
\- bevestigingsmiddelen.....
#
\.....
Jonka Softcare zweefdeursysteem

