Systemy ścian działowych SANIBOX
www.lukasiak.com.pl

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ KONSTRUKCJA KB-60

Opis:
Wymiary :
wysokość całkowita
szerokość

2100 mm
900 - 1000 mm

Wyposażenie:
Dwa komplety zawias funkcyjnych, klamka oraz zamknięcie:
»» zamek na klucz opcjonalnie z gałką od wewnątrz
(wkładka YALE z kompletem 3 kluczy);
»» zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z możliwością awaryjnego otwarcia;
»» zamek nawierzchniowy (zasuwa).
Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową.
Konstrukcja z profili aluminiowych 60 x 30 malowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL.
Wypełnienie:
»» płyta HPL #8 mm dwustronnie laminowana, kolor
wg wzornika producenta (system K);
»» płyta wiórowej #18mm dwustronnie laminowanej
folią melaminową (system STANDARD);
»» szyba pojedyncza lub zespolona.

Akcesoria dodatkowe:
Możliwość zamontowania otworów wentylacyjnych
w przypadku drzwi z małym prześwitem dolnym.
Zastosowanie:
Do przegród murowanych lub G-K w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych, szkołach, obiektach sportowych, przemysłowych itp.

rysunek schematyczny

Charakterystyka:
Płyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe łatwe do utrzymania w
czystości, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti).
Płyta wiórowa posiada odporność na ścieranie, zarysowanie, działanie temperatur. Struktura powierzchni:
gładka, perlista, drewnopodobna.
Posiada certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w
Katowicach. Ocena Higieniczna wydana przez Instytut
Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni.

Posiadamy aprobatę techniczną nr:

AT - 1 5 - 8 4 6 8 / 2 0 1 2
wydaną przez ITB Warszawa
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Nas ze k ab i n y cha rak te r y zuj ą s i ę ba r dzo duż ą t r wa łością , funkcjona ln o ścią i odpo r no ści ą na wandal i zm.

Typ STANDARD / K
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