ISOTHERM CONSTRUCTIONS

KRE - KRD - KDE
REFRIGERATION SYSTEMS

PVC RAMEN EN DEUREN
- voor montage op industriële panelen of andere panelen
- type KRE : enkel vast raam
- type KRD : dubbel vast raam
- type KDE : deur enkelvleugelig

- Kader :

- geëxtrudeerde PVC profielen
- voedingskwaliteit
- kleur standaard: wit
optie: kaders gelakt in RAL-kleur naar keuze
- basiskader in verstek gelast
- voorzien van tegenkader dat op de panelen klipst
aangepast volgens de dikte van de isolatiepanelen vanaf 60 mm dikte
- voorzien van paneel- of glaslatten die in het kader vastklipsen
met kunststof dichting

- Beglazing:

- dubbele klare beglazing
- opties: veiligheidsglas
veiligheidsfolie op glas
stopsol-spiegelglas

- Deurblad:

- deels opliggend - deels inliggend
- voorzien van geïsoleerd paneel 20 mm
of voorzien van dubbele klare beglazing geheel of gedeeltelijk (1/2)
- deurblad voorzien van inwendige metalen verstevigingsprofielen
- met rubberen dichting
- beslag: - deurkruk in geanodiseerd aluminium
- scharnieren in gecadmieerd staal met PVC afkleding
- met cylinderslot

- Opties :

- opendraaiend raam
- draai-kip raam
- openvallend raam
- veiligheidsglas
- spiegelglas (stopsol super silver klaar)
- veiligheidsfolie op glas aan 1 of 2 zijden
(wordt na plaatsing aangebracht)
- dorma deurdranger
- WC-slot
- kaders en deurblad gelakt in RAL-kleur naar keuze
- geïntegreerde brievenbus in PVC

Prijzen af fabriek in EURO excl. BTW./ Prix départ usine en EURO excl. TVA / Price ex works in EURO excl. VAT / Preise in EURO ab Werk excL MwSt.
Wijzigingen voorbehouden / Sous réserves de modifications / The right to modify specifications is reserved / Änderungen vorbehalten
01/06/2002
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ISOTHERM CONSTRUCTIONS

KRE - KRD - KDE
REFRIGERATION SYSTEMS

PVC RAMEN EN DEUREN
CHASSIS DE FENETRES ET PORTES PVC
PVC WINDOWS AND DOORS
PVC FENSTERS UND TÜREN
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