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AW40-2
Een deur met eindeloze mogelijkheden

AW40-2 is een openslaande deur met een vulling van 40mm geïsoleerde 

sectionaaldeur-panelen. Al dan niet gecombineerd met glas en aluminium

tussenregels

Standaard uitvoering

Paneel/ vulling: 40mm geïsoleerd paneel of HR++ glas of een combinatie 

hiervan  

Isolatiewaarde: Afhankelijk van vulling

Bediening: Handmatig 

Profilering: Horizontaal smal of -breed, vlak, cassette, 

Woodgrain, Glad, Renolit folie of Sandgrain antraciet

Afdichting: Rubberafdichting aan zij- en bovenzijde, onderzijde voorzien 

van rubber afdichting plus tochtborstel.

Kleur: Standaard RAL 9016, 7016, 8014. Profielen buiten-en 

binnenzijde dezelfde kleur, paneelvulling binnenzijde in 

RAL 9002. (Optioneel in iedere gewenste RAL-kleur leverbaar)



Scharnier opties

• AW40-2 deuren hebben standaard een 

3-dimensionaal, verstelbaar, opgebouwd 

scharnier in de kleur van de deur. 

• Optioneel kan de deur worden uitgevoerd 

met rollenband-scharnieren of volledig 

verdekt liggende scharnieren. (Het 

profielsysteem verandert dan naar MB70)

Tussenregel/ tussenstijl 

De AW40-2 kan voorzien worden van een 

horizontale of verticale regel per 

deurvleugel op een vrij aan te geven positie. 

Hierboven of -naast kan glas geplaatst 

worden in verschillende varianten.

Vensters

A1 venster (bxh) 525mm x 195mm

Voorzien van dubbel acryl beglazing helder 

of kristal. Standaardkleur wit, of in gelijke 

RAL-kleur naar keuze als de deur.

Horizontaal geplaatste glasstrook

Verticaal geplaatste glasstrook (satijn)

Slot/ deurkruk:

Voorzien van Hoppe Denver 

RVS kruk-set.

Kan uitgevoerd worden als 

kruk-kruk of kruk-knop variant 

(zonder meerprijs). 

Slot voorzien van DOM 

europrofiel cilinder.



Vast zij- of bovenpaneel

Zowel de zijpanelen als het bovenpaneel van de 

AW40-2 kunnen worden voorzien van een vulling 

van HR++ glas (meerdere glassoorten mogelijk), 

of een vulling gelijk aan de deur.

Deurdranger

Het is aan te bevelen de 

actieve deur te voorzien 

van een deurdranger 

S2000 met blokkeerstand 

(standaardkleur: zilver. 

Wit of bruin optioneel). 

Voorkomt veel schade bij 

het ‘open- en dichtwaaien’ 

van de deur.

Veiligheid

AW40-2 is mogelijk in een PKM 

met SKG*** classificatie. De 

deur wordt op diverse punten 

aangepast. Prijs op aanvraag.

Omklapvoetjes 

Beide deurvleugels zijn 

standaard voorzien van 

omklapvoetjes om het 

dichtslaan van de deur 

te voorkomen.

3-voudige vergrendeling 

De actieve deur kan 

voorzien worden van 

FUHR 3-punts 

vergrendeling. Passieve 

vleugels voorzien van 

sluitkommen. 

Deurvleugels voorzien van 

2 dievenpennen per zijde.


