


Technische informatie 

Metaflex Potlux Chitler 

Isolatiewaarde R,-waarde m'K/W = 4, 13 
Afmeting 

Dagmaatbreedte: 

1.000 t/m 2.000 mm 

Dagmaathoogte: 

2.100 t/m 2.700 mm 

Andere afmetingen op aanvraag. 

Automatisering (optioneel) 

Verkrijgbaar met de krachtige en 

betrouwbare MDA automatisering. 

De automatisering bestaat uit een 

motor, aandrijving en 100 Watt DC 

controller in een RVS of lichtgrijze, 

kunststof kast. De motor is 

weggewerkt onder de kap. 

De openings- en sluitingstijd is 

variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 

Voorzien van obstakelbeveiliging 

in de dagopening. Het systeem 

voldoet aan de machinerichtlijnen 

en is compatibel met de EN16005-

vei lig heidsvoorsch riften. 

Standaard uitgerust met 

2 trekschakelaars en een 

2-knops bediening. Andere 

bedieningsmogelijkheden op 

aanvraag beschikbaar. 

Deurblad Het deurblad is 80 mm dik. Het is opgebouwd uit panelen, heeft een kern van 

polyurethaan (CFK-vrij) en een aluminium omranding. Naar keuze afgewerkt in 

RVS of gecoate staalplaat. 

Afdichting Rondom afdichtingsprofiel van SEBS-kwaliteit, FDA goedgekeurd en makkelijk 

vervangbaar. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer aangedrukt 

voor een luchtdichte afsluiting. 

Kozijn Kunststof montagekozijn met RVS afwerking van 100 x 20 mm. 

Rail Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MFS. De plaatsing 

van de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage. 

Kap Schuin aflopende, afneembare afdekkap. Naar keuze uitgevoerd in RVS of 

gecoate staalplaat. 

Bediening Kunststof en RVS binnen- en / buitenopener met hefboomprincipe, hiermee wordt 

de deur moeiteloos geopend. 

Opties Venster in rubber profiel 360 x 560 mm. 

Met dit overzicht geven wij u een indruk van onze mogelijkheden. We bieden naast 

standaardoplossingen ook maatwerk. Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met 

ons op, wij denken graag met u mee. 

Automatisch= (CW x 2) + 450 
Handmatiq = (CW x 2) + 150 

-ilf=>

Automatisch= (CW x 2) +450 
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CW = Dagmaatbreedte 

CH = Dagmaathoogte 
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