DE ÁLLERGOEDKOOPSTE
BRANDDEUREN VAN NEDERLAND!
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Goedkopebranddeur.nl, de plek om
de goedkoopste brandwerende stalen
loopdeuren van Nederland te bestellen!
Met trots bieden we u, nieuw geproduceerde, brandloopdeuren
tegen bodemprijzen! U koopt deze budgetlabel deuren met een
brandwerendheid van 60 minuten (Ei-2) en zijn volgens de Europese
EN 1634-1 norm gecertificeerd. Gegarandeerd veilige brandwerende
oplossingen om de opening in uw wand te dichten tegen concurrerende
prijzen.

Technische details FS.60
DEURBLAD
draairichting

DIN links of rechtsdraaiend

laklaag

RAL7038

vulling

steenwol isolatie, 145 kg / m3

dikte / opdek

51 mm, 2-zijdig platte opdek

plaatdikte

0,8 mm

scharnieren

2 of 3 stuks constructiescharnieren

garnituur

zwart rond kruk / kruk met stalen kern

anti-paniekvoorziening

optie

slot

europrofiel-cilinderslot

cilinderslot

inclusief 3 sleutels

dranger

1 veerscharnier

KOZIJN
standaard

hoekkozijn 1,5 mm

montageanker

muurankers

vrije doorgang 2300 mm

standaard leverbaar

rzijde
Zie de achte
er voor
van deze fly
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Voordelen
•	Deur kozijn combinatie
• Geheel gepoedercoat
• 2 of 3 stuks zware scharnieren
• Vuurbestendig slot met 		
eurocilinder en drie sleutels
• Zelfsluitend
• Voorraad
• Prijs/kwaliteit ++
• Div. opties mogelijk
Deze goedkopebranddeuren
zijn op verschillende manieren
te monteren. Zowel voor
nieuwbouw als renovatie.
• dmv metselankers (steen)
• dmv boutmontage (beton, staal)
• dmv schroefmontage (metalstud)
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BRANDVEILIG EN GETEST!
EN 1634-1
60 minuten Ei-2

Molenstraat 18
3927 AC Renswoude
+31 318 57 14 11 | sales@aalberswico.nl
www.goedkopebranddeur.nl

MARKTPRIJS

A x B (zie tekening)

C x D (zie tekening)

880 x 2045 mm

810 x 2000 mm

€ 275,- *

970 x 2045 mm

900 x 2000 mm

€ 290,-*

880 x 2145 mm

810 x 2100 mm

€ 320,-*

970 x 2145 mm

900 x 2100 mm

€ 335,-*

920 x 2345 mm

850 x 2300 mm

€ 530,-*

1020 x 2345 mm

950 x 2300 mm

€ 545,-*

* 	Bedragen zijn exclusief montage en BTW. Levering is af fabriek.
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