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 1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
 2 Type: #
  \Sectionaaldeur Novolux Thermo. \Sectionaaldeur
  Novolux Stucco. \Sectionaaldeur Novolux XL.
  OPMERKING:Sectionaaldeur XL- variant zonder
  tussenstijlen, dus groter glasoppervlak.
 3 #
  \Waterdichtheid (klasse): 3.
 4 #
  \Weerstand tegen windbelasting (klasse): .....
 5 #
  \Luchtdoorlatendheid (klasse): 2.
 6 #
  \Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte.....
  OPMERKING: Maximale dagbreedte 8000 mm.
 7 #
  \Daghoogte (mm): ..... \Daghoogte.....
  OPMERKING: Maximale daghoogte 7900 mm.
 8 #
  \Deursegment, hoog 500 mm: \Deursegment, hoog 625 mm:
 9 #
  \- materiaal: verzinkte staalplaat, dikte 0,40 mm.
  OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
10 #
  \- oppervlaktestructuur: stucco (optioneel).
  \- oppervlaktestructuur: microline.
11 #
  \- isolatiemateriaal: PUR-schuim dik 45 mm.
  OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
12 #
  \- oppervlaktebehandeling binnen: polyester-coating,
    kleur (RAL) 9002, laagdikte ca. 10 µm.
  OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
13 #
  \- oppervlaktebehandeling buiten: polyester-coating,
    laagdikte ca. 25 µm.
14 #
  \- kleur (RAL): 3000. \- kleur (RAL): 5010.
  \- kleur (RAL): 6009. \- kleur (RAL): 7016.
  \- kleur (RAL): 8014. \- kleur (RAL): 9002.
  \- kleur (RAL): 9006. \- kleur (RAL): 9007.
  \- optioneel kleur (RAL): .....
  OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
15 #
  \- beglazing: enkelwandige SAN-beglazing, dik 3 mm.
  \- beglazing: enkelwandig hardglas, dik 4 mm.
    Opties kleuren grijs, blauw, bruin.
  \- beglazing: enkelwandig polycarbonaat, dik 3 mm.
  \- beglazing: dubbelwandige SAN-beglazing, dik 25
    mm.
    Opties drievoudig, krasvast.
  \- beglazing: dubbelwandige acrylaat beglazing
    (PMMA), dik 25 mm.
  \- beglazing: dubbelwandige polycarbonaat, dik 25
    mm.
  \- beglazing: frame zonder vulling.....
  \- vulling: geperforeerde aluminium plaat, dik 4 mm.
  \- vulling: corrosievast strekmetaal, dik 4 mm.
  \- vulling..... \- beglazing.....
16 #
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  \Bediening: trekkoord. \Bediening: handkettingtakel.
  \Bediening: elektrisch. \Bediening.....
17 #
  \Aandrijving/spanning: 230 V/16 A.
  \Aandrijving/spanning: 3N-400 V/50 Hz/16 A.
18 #
  \Veerbreuk beveiliging bij handbediening.
19 #
  \Kabelbreuk-,optil- en vingerknelbeveiliging.
20 #
  \Onderlatbeveiliging bij elektrische bediening.
21 #
  \Loopdeur, laagdrempelig, naar buitendraaiend.....
22 #
  \Loopdeurbeveiliging.....
  OPMERKING: Niet mogelijk bij Vision XL variant.
23 #
  \Toebehoren:
24 #
  \- EPDM-afdichting tussen de panelen.
25 #
  \- EPDM top-, zij- en bodemafdichting.
26 #
  \- kunststof handgreep en voetkom.
  OPMERKING: alleen bij handbediende deuren.
27 #
  \- looprails dik 2 mm, sendzimir verzinkt.
  \- looprail.....
28 #
  \- ventilatierooster.....
  OPMERKING: niet mogelijk bij Vision XL variant.
29 #
  \- afstandsbediening.....
30 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
31 #
  \.....

NOV008  Sectionaaldeur Prisma 45 Iso, Prisma 45 stucco


