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Premium Top
Gebruik

Beschrijving
De deuren aangeboden door Top-construction zijn producten bekend en gewaardeerd in veel Europese landen.
Onze partner vervaardigt de deuren aan de hand van een lastenboek dat wij hem opleggen, dit steeds met het
oog op vernieuwing en de nodige certificaten.
De veiligheidsdeuren ‘Premium Top’ beantwoorden aan de norm EN1630/RI 386 08-2002, klasse 4
beveiliging. (hoogste klasse is 6) De klasse 4 veiligheidsdeur is ontworpen om minimum 10 minuten te
weerstaan aan een inbraakpoging door professionelen met aangepast materiaal.

Eigenschappen
UM
Waarden
1 Wind doorlaatbaarheid Pa/mc/mh
A3 (EN 12207)
2
Waterdicht
Pa
7A (EN 12208)
3
Wind bestand
Pa
C3 (EN 12210)
4 Akoestische isolatie
db
32 (EN iso717-1)
5
Thermisch
W/m/K
0,9 (EN iso1077-1)
6
inbraakwerend
Klasse
4 (EN1627)
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Technische Specificaties
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Beveilliging van woningen
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Constructie frame: het deurframe bestaat uit 2 profielen telkens 1mm dik, deze zijn gelast aan de binnenzijde
en zijn in een ‘Z’ vorm geconstrueerd. Deze constructie biedt een zeer hoge weerstand.
Achter het frontpaneel van de deur bevindt zich een 1,5mm gegalvaniseerde stalen plaat, en is opgevuld met een
een isothermische vulling.
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Kleurmogelijkheden frontpanelen
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Productcategorie

Afmetingen
Standaard afmetingen: 2050x880 mm (Alle maten mogelijk op bestelling)
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Isolatie : Polyurethaan mousse wordt ingespoten aan de binnenkant van de deur, in functie van thermische en
akoestische isolatie
Sloten:
Al onze primaire sloten zijn uitgerust met een euro veiligheidscilinder met identificatienummer. Ze zijn
bovendien beveiligd met een veiligheidsroset. Het secundaire slot is uitgerust met een cilindersleutel en een
draaiknop aan de binnenkant van de deur, deze heeft tevens een veiligheidsroset.
Onze verschillende sloten :
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Fysieke kenmerken

- Wij voorzien al onze veiligheidsdeuren met sloten van het merk Yale. Deze zijn uitgerust met unieke
sleutels met veiligheidspas. Ook het secundaire slot is van het merk Yale. Beide sloten zijn bovendien extra
beschermd met een veiligheidsroset.

Top-Construction groep is ook uw specialist voor :
- Ruwbouw
- Renovatie
- Ramen PVC & Alluminium
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Meer informatie ? Bezoek onze website! www.top-construction.be

