
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw
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B414220.222.f02 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)
versie: 003.+   datum: 30-07-2014   auteur: JP-FPS

 1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
 2 Type: Overheaddeur ISO Highspeed.
 3 #
  \Waterdichtheid (klasse): 3.
 4 #
  \Weerstand tegen windbelasting (klasse): .....
 5 #
  \U-waarde (W/(m2.K)): 0,44 op paneel gemeten.
 6 #
  \Luchtdoorlatendheid (klasse): 2.
 7 #
  \Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte.....
  OPMERKING: max. 8.000 mm.
 8 #
  \Daghoogte (mm): ..... \Daghoogte.....
  OPMERKING: max. 8.000 mm.
 9 #
  \.....
10 #
  \Deursegment, hoog 500 mm:
  \Deursegment, hoog 625 mm:
11 #
  \- materiaal: verzinkte staalplaat, dikte 0,40 mm.
12 #
  \- oppervlaktestructuur: stucco.
  \- oppervlaktestructuur: microline.
  \- oppervlaktestructuur.....
13 #
  \- isolatiemateriaal: PUR-schuim dik 45 mm.
14 #
  \- oppervlaktebehandeling binnen: polyester-coating,
    kleur (RAL) 9002, laagdikte ca. 10 µm.
15 #
  \- oppervlaktebehandeling buiten: polyester-coating,
    laagdikte ca. 25 µm.
16 #
  \- kleur (RAL): 3000. \- kleur (RAL): 5010.
  \- kleur (RAL): 6009. \- kleur (RAL): 7016.
  \- kleur (RAL): 8014. \- kleur (RAL): 9002.
  \- kleur (RAL): 9006. \- kleur (RAL): 9007.
  \- kleur (RAL): .....
17 #
  \- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met rechte
    hoeken, afmeting 650x350 mm.
  \- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met afgeronde
    hoeken, afmeting 700x300 mm.
  \- beglazing.....
18 #
  \.....
19 #
  \Bediening: elektrisch.
20 #
  \Aandrijving/spanning: 3N-400 V/50 Hz/16 A.
21 #
  \Openingssnelheid.....
  OPMERKING: max. 0,7 m/s.
22 #
  \Sluitsnelheid (m/s): 0,4.
23 #
  \Kabelbreuk-,optil- en vingerknelbeveiliging.
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24 #
  \Onderlatbeveiliging bij elektrische bediening.
25 #
  \.....
26 #
  \Toebehoren:
27 #
  \- EPDM-afdichting tussen de panelen.
28 #
  \- EPDM top-, zij- en bodemafdichting.
29 #
  \- looprails dik 2 mm, sendzimir verzinkt.
  \- looprail.....
30 #
  \- ventilatierooster.....
31 #
  \- afstandsbediening.....
32 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
33 #
  \.....

NOV008  Overheaddeur ISO Highspeed


