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 Stalen deur MZD-HT 8  
 „Teckentrup“ 

Deur met dunne opdek, DIN links/rechts toe te passen, naar keuze met beglazing

125Technische wijzigingen voorbehouden!

Geluidsisolerend conform DIN EN 20140/717 deel 1
RW 39dB met aanslag onderaan (standaard)
RW 37dB met sleepafdichting

Tekstvoorbeeld:
MZD-HT 8 stalen deur. 1-vleugelig deurelement DIN links/rechts toe te passen. Deurblad 42  mm dik met 4-zijdige dunne opdek. 
Hoekkozijn 4-zijdig, met 4-zijdige afdichting, 2,0 mm dik, zodanig, uitgevoerd dat de aanslag onderaan verwijderd kan worden. Insteekslot 
met wissel voorbereid voor profielcilinder. Kunststof krukgarnituur, zwart. Kruk vastdraaibaar gelagerd, 1 dievenklauw. 1 veerscharnier, 1 
KO-scharnier met kogellager. Fabrikaat "Teckentrup" of gelijkwaardig.

(Naar wens bestekstekst samenstellen. Zie voor de benodigde gegevens de onderstaande technische gegevens. 
Laatst bijgewerkt 01-03-2020)

Product MZD-HT 8-deur „Teckentrup“
DIN links/rechts toe te passen 
Warmtedoorlatingscoëfficiënt conform 
EN ISO 12567-1: UD= 1,5 W/(m²•K)

Inbouw in  Metselwerk
 Beton
 Cellenbeton

Afmetingen Bestelmaatbreedte:  750 - 1250 mm
Bestelmaathoogte:  1750 - 2125 mm

Draairichting DIN links/rechts te gebruiken
Deurblad dunne opdek

0,9 mm- 1,0 mm
42 mm

1
plaatstaal

dubbelwandig, 4-zijdig opdek,  
Plaatdikte:  
Deurbladdikte:  
Dievenklauw:

Isolatie:  mineraalwol
Kozijn Hoekkozijn 4-zijdig, 2,0 mm dik, met 4-zijdige 

afdichting (geluidsisolerend). zodanig uitgevoerd 
dat de aanslag onderaan kan worden verwijderd. 
Bevestiging door blinde montage.

Speciale uitvoering:
met tegenkozijn

Oppervlak Deurblad/kozijn verzinkt en gepoedercoat  
gegrond gelijkend op RAL 9002 (grijswit) 

Scharnieren 
en sluitmid-
delen

 1 constructiescharnier met kogellager
 1 veerscharnier met bandhuls zonder

zelfsluiting
Beslag  Insteekslot met wissel, opening voor

profi elcilinder
 Kunststof krukgarnituur, zwart, kruk vastdraai-

baar gelagerd
Beglazing Draadornamentglas of ISO-

draadornamentglas met Alu-glaslijste. 

Speciale-      
uitrusting

 Krukgarnituren/wisselgarnituren:
- kunststof
- aluminium
- roestvrij staal
- met korte schild of rozet

(verschillende fabrikanten)
 Voorbereid voor rozetbeslag

((draairichting opgeven)
 Sloten

- Panieksloten
 Profi elcilinder  30,5 + 30,5 mm
 Veerscharnier
 Deurdranger DIN EN 1154
 Vastzetinrichtingen
 Aluminiumregenlijst

Technische gegevens

Bestelmaten  

breedte x hoogte

Binnenw. doorgangsm 
(hoekkozijn) 

breedte x hoogte

Standaardmaten
(voorraadmaten)

  750  x  2000
    875  x  1875

        2000
        2125

  1000  x  1875
      2000
      2125

  1125  x  2000
      2125

  680  x  1961
    805  x  1836

 1961
        2086

 930  x  1836
        1961
        2086

  1055  x  1961
      2086

Overige kwalifi caties       
(speciale uitvoering):
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Sparingsmaat = Bestelmaat + 10
Bestelmaat 750 tot 1125

Binnenwerkse doorgang 680 tot 1055

Netto doorkijk
  230 mm

zonder aanslag onderaan zonder aanslag onderaan 

Weergave DIN links, 
DIN rechts in spiegelbeeld

Bodemafsluiting
Beeld 1: Met onderaanslag en afdichting  
Beeld 2: met sleepafdichting

  Beeld 1 Beeld 2

Inbouw in metselwerk
/ betonwanden

Blinde montage
hoekkozijn hoekkozijn met

tegenkozijn
alternatief: 
met tegenkozijn

Voor een overzicht met gedetaileerde 
inbouwvarianten zie planning- en inbouw- en 
onderhoudshandleiding voor 1-vleugelige 2-
vleugelige deuren.
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DIN draairichting opgeven
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