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AW30-2
kwaliteit plus design
De AW30-2 is een openslaande garagedeur met een vulling van 30mm gladde,
geïsoleerde panelen. Technisch is dit model verder gelijk aan de AW40-2. De
deur is naar eigens wens in te delen, waarbij volop gevarieerd kan worden met
vullingen, horizontale en/of verticale regels en kleuren.

Kenmerken
•

Aluminium, gladde sandwichpanelen van 30mm

•

Te combineren met panelen van HR++ glas in diverse varianten

•

Verschillende kozijntypen, ook te voorzien van aanslag

•

Rondom rubber afdichting + tochtborstel aan onderzijde

•

Kozijn met thermische onderbreking, dus volledig geïsoleerd

•

Leverbaar tot max 2800mm x 3000mm (bxh)

•

Vaste zij- en/of boven panelen met vulling naar wens

•

Standaard in 11 RAL-kleuren poedercoating leverbaar (binnenen buitenzijde dezelfde kleur).

•

Optioneel in iedere gewenste RAL-kleur en/of structuurlak

•

Ook leverbaar in 2-kleuren combinatie (zonder meerprijs)

•

Standaard Hoppe aluminium deurkruk, DOM veiligheidscilinder

Scharnier opties
AW30-2 deuren hebben standaard een 3-dimensionaal,
verstelbaar, opbouwscharnier in de kleur van de deur.
•

Optioneel kan de deur worden uitgevoerd met rollenbandscharnieren, of met volledig verdekt liggende scharnieren.

Bij deze twee opties verandert het profielsysteem naar MB70

Omklapvoetjes
Beide deurvleugels zijn standaard voorzien van
omklapvoetjes, om het dichtslaan van de deur
(bijv. door wind) te voorkomen.

Slot & Greep
Standaard is de AW30-2 uitgevoerd met een
Hoppe Denver kruk-set. Kan uitgevoerd

worden als kruk-kruk of kruk-knop variant
(zonder meerprijs). Het slot is voorzien van een
DOM-europrofiel cilinder.
De standaard kruk kan
vervangen worden door
een aluminium Hoppe

Vast zij- of bovenpaneel

Liverpool kruk-set met

Zowel de zijpanelen als het bovenpaneel kunnen

kerntrek-beveiliging.

worden voorzien van een vulling van HR++ glas
(meerdere glassoorten mogelijk), of een vulling
gelijk aan de deur.

Verdere opties
•

Deurdranger: de actieve deur kan voorzien worden
van een deurdranger GEZETS2000. Standaardkleur
zilver (wit of bruin optioneel). Ook leverbaar met
blokkeerstand

•

3-voudige vergrendeling: actieve deur voorzien van
FUHR 3-punts vergrendeling met haakschoten.

•

Deurvleugels voorzien van 2 dievenpennen per zijde

•

Centrale vergrendeling

De passieve deurvleugel is leverbaar met een centrale
hevel om te ontgrendelen. Handig bij hoge deuren waar
de bovenste vergrendeling lastig te bereiken is.
•
Het kozijn kan voorzien worden van 21mm aanslag
rondom. Dit maakt montage in een stelkozijn mogelijk..

AW30-2 openslaande deuren kunnen

Asymmetrisch verdeeld worden.
Maximale vleugelbreedte is hierbij
1400mm.
Vraag naar de mogelijkheden, prijs op
aanvraag.
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