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        SECURIT DOORS  op vloerveer 
       deurvleugel 

Lastenboekbeschrijving 
 
 

Beschrijving 
 
Glazen deuren  op vloerveer worden uitgevoerd in gehard veiligheidsglas  SECURIT

®  
: dit is een beglazing die 

is versterkt door een thermische behandeling. Door deze thermische behandeling ontstaan er in het glasoppervlak 

drukspanningen en in de kern trekspanningen. Hierdoor wordt de mechanische weerstand van het glas sterk verhoogd.  

Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen worden 

vermeden.  

SECURIT 
® 

is daarom een veiligheidsbeglazing.
  

SECURIT
®
 beantwoordt aan de norm EN 12150. 

De glasdikte is 10 of 12 mm en wordt bepaald volgens de geldende normen in functie van de belastingen, waaraan de 

beglazing wordt blootgesteld. 

De maximale deurbreedte is 1100 mm. 

Het maximale deurgewicht is 100 kg. 

 

Het beslag  voor de deurvleugel bestaat uit: 

 Onder- en bovenschoen 

o  PT universeel hoeksbeslag voor 10 mm glas, horizontaal-rechthoekig, 

o  afmetingen 164 x 51 x 32 mm, ook aanpasbaar voor de glasdikte van 12 mm.  

o Afwerking: aluminium mat geborsteld of gepolierd, geanodiseerd in diverse kleuren of gemoffeld in 

een RAL-kleur naar keuze, messing, mat of gepolierd of glans verchroomd, inox, mat geborsteld of 

gepolierd.  

o Draaipuntsafstand van 65mm of 55 mm en dit zowel binnen een bouwkundige dagopening als in 

combinatie met hardglazen boven- en/of zijlichten. 

 Vloerveer:  

o De vloerveer is vastgeschroefd in een aluminium cementkast en kan in de drie richtingen bijgesteld   

                             worden. 

o De steekas is vlak konisch, uitschroefbaar en vervangbaar door een verlengde as (per 5 mm tot 50    

                             mm langer). 

o De universele dekplaat is naar keuze leverbaar in roestvrij staal of inox verkoperd. 

o De dekplaat wordt bevestigd op de vloerveer. 

o Leverbaar in 3 sluitkrachten EN 2, 3 of 4 

 Deurgreep 

o De handgreep wordt verankerd op het glas door middel van een draadstang en blokkeerstift. 
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        SECURIT DOORS  op vloerveer 
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o Vorm & diameter, naar keuze van de opdrachtgever 

 

 

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

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

 


