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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.32-a KRUKSLUITING/ESPAGNOLET

0. ESPAGNOLET
Fabrikaat: BUVA.
Type: contra-espagnolet type Ergo-Duo SKG**
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en Politiekeurmerk Veilig Wonen / NBR.
Bestaande uit een basis- en opzetprofiel, boven en onder stalen taps toelopende
penschoten ø 12 mm met een standaard penuitslag van 22 mm  (handmatig nastelbaar).
Bedienbaar met een inklapbare hendel, bedieningshoogte 1270 mm.

Uitvoering:
type 1772 toepasbaar voor naar binnen- en buitendraaiende stolpdeuren
met een hoogte van 2045-2400 mm. Voorzien van nastelbare sluitplaten geschikt
voor de haak- of blokschoten van de BUVA meerpuntssluitingen:
    \ - type 6220R met afgeronde voorplaat van 1772 mm \
    \ - type 6220 met rechte voorplaat van 2115 òf 2250 mm \
    \ - Ergo-Nomic met afgeronde voorplaat 1772 mm \
    \ - Ergo-Block met afgeronde voorplaat 1772 mm \
      (mps-en geplaatst in het actief draaiende deel van de stolpdeur)
Voorplaatbreedte (mm): 30
Oppervlaktebehandeling: Aluminium F1 geanodiseerd
Sluitplaat: : inclusief, 2 stuks nastelbare uitvoeringen voor:
\ binnendraaiende \ buitendraaiende \ stolpdeuren.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40.
OPTIE: toepassing van calamiteitenplaten onder de nastelbare sluitplaten
van de Ergo-Duo (indien de sluitnaad tussen de deuren zo groot wordt
dat de haakschoten niet meer achter de nastelbare sluitplaten valt).

30.80.32-b KRUKSLUITING/ESPAGNOLET
0. ESPAGNOLET

Fabrikaat: BUVA.
Type: contra-espagnolet type Ergo-Duo SKG**
Conform NEN 5096 - weerstandklasse 2 en Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Bestaande uit een basis- en opzetprofiel, boven en onder stalen taps toelopende
penschoten ø 12 mm met een standaard penuitslag van 22 mm  (handmatig nastelbaar).
Bedienbaar met een inklapbare hendel, bedieningshoogte 1270 mm.

Uitvoering:
type 2090 toepasbaar voor naar binnen- en buitendraaiende stolpdeuren
met een hoogte van 2401-2700 mm. Voorzien van nastelbare sluitplaten geschikt
voor de haak- of blokschoten van de BUVA meerpuntssluitingen:
    - type 7220R met afgeronde voorplaat van 2090 mm.
    - type 7220 met rechte voorplaat van 2400 mm.
    - Ergo-Nomic met afgeronde voorplaat 2090 mm.
    - Ergo-Block met afgeronde voorplaat 2090 mm
      (mps-en geplaatst in het actief draaiende deel van de stolpdeur)
Voorplaatbreedte (mm): 30
Oppervlaktebehandeling: Aluminium F1 geanodiseerd
Sluitplaat: inclusief, 2 stuks nastelbare uitvoeringen voor:
\ binnendraaiende \ buitendraaiende \ stolpdeuren.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: houtschroeven, minimale maat M4 x 40.
OPTIE: toepassing van calamiteitenplaten onder de nastelbare sluitplaten
van de Ergo-Duo (indien de sluitnaad tussen de deuren zo groot wordt
dat de haakschoten niet meer achter de nastelbare sluitplaten valt).


