Daloc Veiligheidsdeur S43
Deurbladmaat
Min, max en 2
standaard maten
Enkele deur
S43 735 x 1935
S43 925 x 2325
S43 969 x 2345
S43 1105 x 2350

Dagmaat
kozijn/vrije
doorloopmaat*

Buitenmaat
kozijn

Geadviseerde
sparingmaat

710 x 1910
900 x 2300
944 x 2320
1080 x 2325

800 x 1978
990 x 2370
1034 x 2388
1170 x 2393

816 x 1986
1006 x 2378
1050 x 2400
1186 x 2401

Daloc veiligheidsdeuren kunnen in elke maat gemaakt worden op de mm nauwkeurig met 1 mm
maattolerantie.
Binnen het gestelde minimum en maximum bereik. Hierboven zijn twee veel voorkomende maten
in nieuwbouw en transformatie uitgewerkt.
De Daloc S43 is geschikt
indien er behoefte is aan een
hogere geluiddemping. Ook
biedt dit type SKG3
bescherming zowel naar
binnen draaiend als naar
buiten draaiend. Ideaal voor
luxere appartementen, maar
ook voor gebruik in andere
ruimtes.

* Minus 48 mm bij onder 90 graden geopende deur.
Onduidelijk of vragen? Neem aub contact met ons op.
Neem indien u gaat detailleren, tekenen, omschrijven of voorschrijven even contact met
ons op. Wij kunnen u voorzien van voorbeelden, evt. tekenwerk voor u uitvoeren en de
laatste 2D en 3D bestanden aan u verstrekken.

CLASSIFICATIES
Daloc Veiligheidsdeur S43 is voor de brandwering en bescherming tegen brandgassen getest door RISE Research Institutes of
Sweden AB. Deze test is geaccrediteerd en gecertificeerd in Nederland door Efectis, het vooraanstaande centrum voor
brandveiligheid en de standaard op het gebied van brandtesten.
De inbraakwerendheid is getest door RISE en in Nederland geaccrediteerd en gecertificeerd door KOMO. KOMO in Nederland
dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen voor de bouw.
Het productieproces wordt permanent gecontroleerd en geëvalueerd door de certificatie-instellingen KOMO, RISE en SBSC.
Brandklasse: EW30, optie EW60.
Geluidreductie: Rw 38dB, optie 43, 48 en 50 dB
S43 is verkrijgbaar met geluidreductie Rw 43, 48, 50 dB (zonder brievenbusopening).
Inbraakveiligheid: NEN 5096 SKG3
De deur is goedgekeurd voor naar binnen en naar buiten openende montage.
Rookgasdichtheid: Optie EN 13501-2 klasse Sa of S200.

DEURBLAD
Constructie: Het deurblad is 58 mm dik, met afgeschuinde aanslagsponning en bestaat uit twee staalplaten van 1 mm die
langs de rand van het deurblad zijn gebogen en samengevoegd met verborgen plaatranden. De deur is voorzien van
steenwolisolatie en inwendige versterkingen tegen inbraak. De hechting vindt plaats met lijm en klinknagels.
Materiaal: Staalplaten van 1 mm, isolatie van steenwol en inwendige versterkingen tegen inbraak.
Oppervlaktebehandeling: S43 wordt af fabriek gelakt geleverd in de beschikbare RAL of NCS kleuren of bekleed met
laminaatplaat voorzien van houtmotief uit het standaardassortiment. Andere NCS-kleuren of houtmotieven zijn op aanvraag
leverbaar. Deuren voor buitenshuis gebruik tot corrosieklasse C3 conform EN ISO 12944-5:2007/BSK 07 worden thermisch
verzinkt.
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KOZIJN
Constructie: Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met kozijn 42. Het kozijn wordt gemonteerd en zonder losse
onderdelen geleverd. De kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een uitsparing in het kozijn. Kozijnen zijn in
verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: met architraaf aan de scharnierzijde, met afwerklijst aan beide zijden of zonder
architraaf. Kozijnen worden in verzinkte uitvoering gemaakt.
Isolatie: Af fabriek geïsoleerd met steenwol.
Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

DORPEL
Daloc Veiligheidsdeur S43 wordt standaard geleverd met een zwarte composieten dorpel.

STANDARDBESLAG
Meerpuntssluiting slot Fuhr 855, exclusief beslag en cilinder (pc maat 92 mm). Het betreft een europrofiel cilinder waarvoor
SKG2 voldoende is in combinatie met SKG3 kerntrek beslag. A=58 mm, B=32 mm van scharnierkant tot hart slotkast.
Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout in eindplaat, dubbele pennen aan de achterkant
en boorbeveiliging bij het hoofdslot.

EXTRA'S
Uitvoerbaar met verschillende opties zoals Daloc linea patroon, spionoog, deurdranger, schopplaat, etc.
Constructiewijzigingen voorbehouden.
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SCHETSEN
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FOTO'S

Twee bevestigingspunten bij ieder
scharnier zorgen voor directe montage
van het deurblad aan de wand. Dit
zorgt voor meer stabiliteit.

Daloc Veiligheidsdeur S43 heeft een
meerpunts-slot, waarbij het hoofdslot
wordt aangevuld met haakgrendels
boven en onder

Het deurblad draait licht op stabiele,
inbraakveilige precisiescharnieren. De
achterkant van het blad is uitgerust
met haakvormige stalen pennen die bij
een eventuele inbraakpoging in het
versterkte kozijn grijpen.

Het deurblad hangt in stabiele
scharnieren in het kozijn van
hoogwaardig staal. Dat betekent dat
de deur, als deze correct gemonteerd
is, lange tijd mooi en functioneel zal
zijn

Geclassificeerd met betrekking tot
inbraak, brand, brandgasdichtheid en
geluid

Modern Zweeds ontwerp van de beste
kwaliteit. De Daloc deuren zijn
nagenoeg onderhoudsvrij en hebben
een lange levensduur.

Daloc veiligheidsdeuren zijn
beschikbaar in een breed palet van
kleuren. Indien u kiest voor de
beschermende laminaat toplaag kunt u
zelfs kiezen uit een andere kleur aan

De stabiele constructie maakt het
deurblad vormbestendig.

De deuren dichten goed af, waardoor
de deur lawaai vanuit het trappenhuis
tegenhoudt en zorgt voor een
aangenaam binnenklimaat.
Etensluchtjes blijven op hun plek en
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de bin-nenzijde dan aan de
buitenzijde.
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