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Commandoor U/K 

B414730.514.f02   PANELEN SCHUIFWAND, GLAS 

                   versie: 101.+   datum: 01-07-2011   auteur: FV-NBD 
 
              1  Fabrikaat: Multiwal B.V. 
              2  Type: Haro # 
                 \Commandoor U\K 
              3  # 
                 \Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): …. 
                 \Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): …. 
                 \Brandwerendheid..... 
              4  # 
                 \Luchtgeluidisolatie, gewogen geluid reductie index 
                 Rw (NEN-EN-ISO 717-1-97) (dB): ..... 
                 OPMERKING: 
                 - type Commandoor : 40, 42, 44 dB 

                        Optioneel 46 en 50 dB in combinatie met type Select 
              5  # 
                 \Dagbreedte (mm): ..... 
              6  # 
                 \Daghoogte (mm): ..... 
              7  # 
                 \Aantal panelen (st.): ..... 
              8  # 
                 \..... 
              9  Paneel: 
             10  # 
                 \- opbouw: zelfdragend aluminium frame aan twee zijden voorzien van glas 
             11  # 
                 \- breedte (mm): ..... 
                 OPMERKING: standaard min. 400 mm en max. 1.250. 
             12  # 
                 \- hoogte (mm): ..... 
                 OPMERKING maximaal.4.000 mm. 
             13  # 
                 \- dikte glas aan weerszijden (mm): 6 
                 \- dikte glas aan weerszijden (mm): 8 
                 \- dikte glas aan weerszijden (mm): 10 
                 \- glas VSG of ESG 
             14  # 
                 \- bekleding: glas 
                 OPMERKING: VSG of ESG 
             15  # 
                 \- afwerking..... 
             16  # 
                 \- oppervlaktebehandeling..... 
             17  # 
                 \- kleur..... 
             18  # 
                 \- boven- en onderaansluiting: afdichtingsprofielen 
                   met dubbele rubbers, uitschuifbaar bediening semi automatisch 

       met Multi Electric  
              19  # 
                 \- zijaansluiting: conische aluminium profielen, met 
                   rubberprofiel en magneetband. 
             20  # 
                 \- zijaansluiting in zichtbare uitvoering. Alle typen U 
                 \- zijaansluiting in onzichtbare uitvoering. Alle typen K 
             21  # 
                 \..... 
             22  # 
                 \Loopdeur..... 
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             23  # 
                 \Ophanging: éénpuntsophanging, 4x gelagerd. 
                 \Ophanging: tweepuntsophanging, beide 4x gelagerd en 
                 voorzien van een PA loopvlak. 
                 OPMERKING: bij éénpuntsophanging parkeren de 
                 elementen 90° gedraaid t.o.v. de gesloten wand; bij 
                 tweepuntsophanging elke parkeerstand te realiseren. 
             24  # 
                 \Railsysteem: aluminium railconstructie MR-1 82 x 98 mm. 

      \Railsysteem: aluminium railconstructie MR-S 89 x 102 mm 
                 OPMERKING: 64 x 98 mm bij éénpuntsophanging; 82 x 98 en 98 x 102 
                 mm bij tweepuntsophanging. 
             25  # 
                 \Bediening standaard Multi Electric. 
                 \Bediening: optioneel vol elektrisch 
             26  # 
                 \..... 
             27  # 
                 \Toebehoren: 
             28  # 
                 \- nisconstructie..... 
             29  # 
                 \- koofconstructie..... 
             30  # 
                 \- hang- en sluitwerk..... 
             31  # 
                 \- hulprail..... 
             32  # 
                 \- bevestigingsmiddelen..... 
             33  # 
                 \..... 
 
                 MUL……  Haro Commandoor; schuif paneelwand 
 
 

  

 


