ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΘΥΡΑ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 60’, ΕΙ2 60,
ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΗ
ΤΥΠΟΣ : UNIFORM-60

UNIFORM-60
• Θυρόφυλλο, τύπου σάντουιτς από διπλό ηλεκτρογαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 0,8 mm µε
εσωτερική γέµιση από πυράντοχα υλικά, συνολικού πάχους 60mm, µε προστατευτικό νάϋλον.
• Κάσα γωνιακή από ηλεκτρογαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 1,5 mm, σε σχήµα Ζ, µε
τέσσερα “τζινέτια” σε κάθε πλευρά.
• Κάσα και θυρόφυλλα βαµµένα σε απόχρωση RAL 7035. Άλλα χρώµατα κατόπιν παραγγελίας.
• ∆υο µεντεσέδες εκ των οποίων ο ένας ρυθµιζόµενος για αυτόµατο κλείσιµο.
• Σταθερό πείρο ασφαλείας, που διαπερνά την κάσα, στην πλευρά των µεντεσέδων.
• Πυράντοχα πόµολα και επιστόµια χρώµατος µαύρου.
• Κλειδαριά πυρασφαλείας, αντιστρέψιµη, CE marked, µε πλαστικό πυράντοχο αφαλό και ειδικό
κλειδί PATENT.
• Θερµοδιογκούµενη ταινία, πλάτους 28mm, περιµετρικά.
• Μεταλλική πινακίδα µε τα στοιχεία κατασκευής και πιστοποίησης.
• Τυποποιηµένες διαστάσεις, πλάτος 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1350mm, ύψος 2050 και
2150mm.
• Βάρος θύρας περίπου 35kgr/m2 περίπου.
• Πιστοποίηση κατά ΕΝ1634-1
• Τύπος θυρών UNIFORM
• Κατασκευαστής LOCHER S.r.l.
• Χώρα προέλευσης Ιταλία.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΥΡΑΣ
800mmX2050mm
900mmX2050mm
1000mmX2050mm
1100mmX2050mm
1200mmX2050mm
1300mmX2050mm
1350mmX2050mm
800mmX2150mm
900mmX2150mm
1000mmX2150mm
1100mmX2150mm
1200mmX2150mm
1300mmX2150mm
1350mmX2150mm

ΑΝΟΙΓΜΑ
ΚΤΙΣΤΟΥ
800mmX2050mm
900mmX2050mm
1000mmX2050mm
1100mmX2050mm
1200mmX2050mm
1300mmX2050mm
1350mmX2050mm
800mmX2150mm
900mmX2150mm
1000mmX2150mm
1100mmX2150mm
1200mmX2150mm
1300mmX2150mm
1350mmX2150mm

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΕΡΑΣΜΑ
720mmX2010mm
820mmX2010mm
920mmX2010mm
1020mmX2010mm
1120mmX2010mm
1220mmX2010mm
1270mmX2010mm
720mmX2110mm
820mmX2110mm
920mmX2110mm
1020mmX2110mm
1120mmX2110mm
1220mmX2110mm
1270mmX2110mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
850mmX2075mm
950mmX2075mm
1050mmX2075mm
1150mmX2075mm
1250mmX2075mm
1350mmX2075mm
1400mmX2075mm
850mmX2175mm
950mmX2175mm
1050mmX2175mm
1150mmX2175mm
1250mmX2175mm
1350mmX2175mm
1400mmX2175mm

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
• Πυράντοχα πόµολα άλλου τύπου όπως σταθερά (FIXED KNOB), πανικού, κλπ
• Μπάρα πανικού µε σωλήνα από φυσικό ανοδιοµένο αλουµίνιο, βάσεις χρώµατος µαύρου ή σε απόχρωση
αλουµινίου (ALUX) από σκληρό πλαστικό µε χαλύβδινη ενίσχυση, CE marked, σύµφωνα µε ΕΝ1125 και
κλειδαριά αντιπανικού.
• Μεταλλικός κύλινδρος ολόκληρος 40/40 ή µισός 40/10 µε τρία κλειδιά ή µε µοναδικό κλειδί (UNIFORM
KEY) ανοίγµατος για περισσότερες θύρες.
• Ηλεκτροµαγνήτης τοίχου ή δαπέδου, συγκράτησης θυρόφυλλου, από σκληρό πλαστικό µε νικελοµένο
στρογγυλό µαγνήτη, µε κόκκινο κοµβίο απελευθέρωσης, τάση λειτουργίας 24VDC, 60mA, µε µεταλλικό
νικελοµένο στρογγυλό αντίκρισµα µε τετράγωνη βάση, CE marked, σύµφωνα µε ΕΝ1155.
• Μηχανισµός επαναφοράς, ασηµί χρώµατος, µεταλλικός µε βραχίονα (ταχύτητα και δύναµη κλεισίµατος
σύµφωνα µε ΕΝ3-5) ή µε ολίσθηση (ταχύτητα και δύναµη κλεισίµατος σύµφωνα µε ΕΝ2/4/5), CE marked,
σύµφωνα µε ΕΝ1154.
• Λάστιχο καπνοστεγανότητας, από µαύρο EPDM.
• Ανοξείδωτη φάσα, σατινέ, κατά µήκος στο µέσο του θυρόφυλλου, πάχους 0,8mm και ύψους 230mm, µε
αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως και υποδοχές για πόµολο ή µπάρα πανικού.
• Ανοξείδωτη φάσα, σατινέ, κατά µήκος στο κάτω µέρος του θυρόφυλλου, πάχους 1,0mm και ύψους 230mm,
µε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως.
• ∆ιαφορετικές αποχρώσεις RAL.
• Επένδυση αποµίµησης ξύλου, µε στρώση από PVC, πάχους 120µ-200µ, προστατευµένο από film
πολυεθυλενίου, πάχους 50µ, σε απόχρωση θυρόφυλλου Beech κωδικός DL76 - βαφή κάσας RAL 8001,
Walnut light κωδικός DL87 - βαφή κάσας 8001, Briar-root DL37 - βαφή κάσας RAL 8002, Oak κωδικός
DL89 – βαφή κάσας RAL 8024, Cherry κωδικός DL99CE- βαφή κάσας RAL 8002, Mahogany κωδικός
DL57SME – βαφή κάσας RAL 8017.
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