Sectionale overheaddeur
ASSA ABLOY OH1042FG

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Volledig beglaasde sectionale
overheaddeur voor maximale
zichtbaarheid
De ASSA ABLOY OH1042FG sectionale overheaddeur is
een volledige beglaasde deur, ontwikkeld voor situaties
waarbij licht, zichtbaarheid of goed zicht vereist zijn.
Het aluminiumframe met een breedte tot 3300 mm is
beglaasd met één raam enkel- of dubbellaags gehard glas.
Bij grotere deuren tot 5500 mm worden slechts twee
ramen gehard glas gebruikt. Hierdoor bent u verzekerd
van maximale lichtinval en optimaal zicht, van binnen
naar buiten en omgekeerd.
Met name in showrooms, waar maximale zichtbaarheid
van belang is, biedt dit design voordelen. Naast
de hoge lichtinval, straalt het slanke design van de
ASSA ABLOY OH1042FG panelen bovendien kwaliteit uit.
Dit hoogwaardige design past uitstekend in moderne
gebouwen en showrooms.

Standaardkleuren
De standaardkleur van de binnen- en buitenkant van
de ASSA ABLOY OH1042FG sectionale overheaddeur
is geanodiseerd aluminium. Daarnaast kunnen deuren
af fabriek in alle RAL-kleuren geleverd worden.

Technische gegevens
Standaard afmetingen tot (B x H)1

5500 x 4250 mm

Framedikte

44 mm

Ramen
B ≤ 3300 mm
B > 3300 mm

één raam
twee ramen

Loopdeur

niet verkrijgbaar

Toegang en automatisering

optioneel

Windbestendigheid, EN 124242
Klasse 3
Klasse 2

B ≤ 3300
B > 3300

Warmte weerstand, EN 12428

6 W/m2K

Waterdichtheid, EN 12425

klasse 3

Luchtdichtheid, EN 12426

klasse 3

1) Andere afmetingen op aanvraag 2) Hogere windbelastingsclassificatie op aanvraag
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Ruimtelijke
specificaties
LL

HL

Roestbestendig
aluminium frame.

HHL

SL

Paneelopties

VL

Handkettingtakel
Er zijn twee soorten
kettingtakels beschibaar,
afhankelijk van
het deurgewicht.

Alle handmatig
bediende ASSA ABLOYdeuren kunnen
worden uitgebreid
met aandrijvingen
en automatisering.

Drukknop
Trekkoord
Afstandbediening
Magnetische lussen

Fotocellen

Radar

Binnenzijde

Standaard
beschikbare
buitenkleuren
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Cilindersloten
Compleet slot, inclusief deurklink en
cilinder voor beide zijden of alleen
de binnenzijde.
Buitenzijde

Aluminium

Op
aanvraag

Andere
kleuren
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Opties
toegang en
automatisering

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ramen
Met enkel- of dubbellaags gehard glas.
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