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Lastenboekbeschrijving 
 
Beschrijving 
 
 
Het AGILE 50 systeem voor het realiseren van wand- of plafondgemonteerde hardglazen manuele binnenschuifdeuren 

in 8 of 10mm glasdikte +/-0,5mm heeft als overmeten gemonteerde maten H 49mm x B 45,5mm.  

Met het AGILE 50 systeem kunnen één of meerdere schuifvleugels van maximaal 50kg elk onzichtbaar worden 

opgehangen in de reeds afgewerkte looprail, met niet meer dan 14mm glas/wand-afstand.  

 

Het AGILE 50 systeem voldoet aan de normen:  

DIN EN 1527: klasse 3 inzake gebruikscomfort: De kracht, nodig om de deur vanuit stilstand in beweging te brengen,  

mag niet meer bedragen dan 4% van het totaal gemonteerde deurgewicht.  

DIN EN 1527 inzake levensduur:  duurtest 50.000 gebruikscycli.  

Het AGILE 50 systeem is geschikt voor toepassing in vochtige ruimtes.  

 

Het AGILE 50 systeem bestaat uit:  

Looprail in geëxtrudeerd aluminiumprofiel met voorgeboorde montagegaten om de 200mm, overmeten dimensies 

42x49mm, wanddikte 4mm, met convex loopvlak Ø 5mm en vattingssleuf voor zichtborstel onderhoudsvrije, inwendige, 

gepatenteerde loopwagens met 2 gelagerde verticale loopwielen uit slijtvaste kunststof die tweezijdig rechtstreeks 

bevestigd worden op het glas middels verzonken binnenkant-montagebouten die met 12Nm dienen te worden 

aangedraaid waarbij het glas gefixeerd wordt door middel van inklemming.  

Inwendige, verstelbare eindstoppers met rem/houdveer  

profielen in geëxtrudeerd aluminium volgens uitvoeringswijze: 

wandmontageprofiel met voorgeboorde montagegaten om de 200mm, overmeten dimensies 49x38mm, wanddikte 

5mm;  

afdekprofiel voor plafondmontage, in te klemmen bij montage, overmeten dimensies 49x38mm, wanddikte 2mm; Zwarte 

nylon zichtborstels voor het afschermen van de technische ruimte, te verlijmen in de vattingssleuf van de looprail; 

Kopse afdekplaatjes volgens uitvoeringstype; Stijlvolle inox-look vloergeleider, instelbaar op de glasdikte; Sobere 

aluminium borstelprofielen, te verkleven op de glasrand, met grijze nylonborstel voor 10,5-13mm en 14-16mm opening.  

De profielen van het AGILE 50 systeem zijn leverbaar in volgende uitvoeringen:  

Geanodiseerd, mat geborsteld; Gemoffeld (RAL-kleuren).  

Glas : SGG SECURIT
®  

8 - 10 mm of 12 mm, glastype naar keuze 

SGG SECURIT
®  

: is een beglazing die is versterkt door een thermische behandeling. 

Door deze thermische behandeling ontstaan er in het glasoppervlak drukspanningen en in de kern trekspannningen. 

Hierdoor wordt de mechanische weerstand van het glas sterk verhoogd.  
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Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen  worden 

vermeden. SGG SECURIT 
® 

is daarom een veiligheidsbeglazing.
  

SGG SECURIT
®
 beantwoordt aan de norm EN 12150. 

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life 

Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen. 

 


