TECHNISCHE GEGEVENS
ELANCE-SERIE
Schuifdeuren met aluminium frame,
in opdekuitvoering
voor ELANCE-scheidingswand
met dubbel of enkel glas
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Merk CLIPPER, ELANCE-serie
- Deuren met aluminium frame, dikte 32 mm.
Kleur naar keuze in de drie standaardkleuren van CLIPPER:
o Wit 910 (RAL 9010).
o Grafiet.
o Naturel geanodiseerd.
Of op bestelling naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.
- Enkelglaspanelen, gecentreerd, met gehard glas, dikte 8 mm.
-Toebehoren vereist op openschuivende vleugels met verticale deurgreep, lengte 1200 mm,
diameter 25 mm, waaronder cilinderslot en vloersluitplaat, rvs afwerking ref CLIPPER 6-040.

-Openingssysteem met schuifrailset voor opdekuitvoering bestaande rollen, remmechanisme
en vloergeleider. Afwerking met afdekstrip en eindstukken in de kleur van de scheidingswand
o Deur met één vleugel met railset, lengte 3 m CLIPPER 4-943.
o Deur met twee vleugels met railset, lengte 5 m CLIPPER 4-945.
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Plaatsing van de schuifdeur in opdekuitvoering met ELANCE-schuifdeurset afhankelijk van
de gebruikte beglazing in de scheidingswand en inclusief speciale aluminium afdekking met
groef voor borstelstrip:
o Scheidingswand met enkel glas, gecentreerd, met schuifdeurset ref CLIPPER 4-951.
of
o Scheidingswand met dubbel of enkel glas, uit het midden geplaatst, met schuifdeurset
ref CLIPPER 4-961.
Kleur van de schuifdeurset naar keuze in de drie standaardkleuren van CLIPPER:
o Wit 910 (RAL 9010).
o Grafiet.
o Naturel geanodiseerd.
Of op bestelling naar keuze uit de RAL-kleurenwaaier.

Breedte van deuren met één vleugel naar keuze:
o Standaardbreedte 930 mm voor een doorgang van 836 mm
o Standaardbreedte 1030 mm voor een doorgang van 936 mm

Breedte van deuren met twee vleugels naar keuze:
o Standaard breedte openschuivende en halfvaste vleugel 2 x 830 mm
Of openschuivende vleugel 830 + ⅓ halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
o Standaard breedte openschuivende en halfvaste vleugel 2 x 930 mm
Of openschuivende vleugel 930 + ⅓ halfvaste vleugel 730 of 630 of 530
Hoogte aanpasbaar tot 3000 mm door inkorting van de profielen.
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