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DEUR TYPE MH42/SD47
De geluidsisolerende studiodeuren type MH42 en SD47 zijn geschikt in situaties 
waarin middelmatige tot hoge geluidsisolatie-eisen gelden.

TOEPASSINGEN
De MH42/SD47 deuren zijn speciaal 
ontwikkeld voor toepassing in bouw- 
kundige geluidsstudio’s. De houten 
MH42 deur is alleen geschikt voor 
binnentoepassingen. De stalen SD47 
deur is voor zowel binnen- als buiten-
toepassingen geschikt.

MAATVOERING
Afmeting, B x H = 900 x 2.115 mm
Dikte deurblad MH 42 = 43 mm
Dikte deurblad SD 47 = 75 mm
Zie tekeningen op onze website voor
afmetingen vrije doorgang.

GELUIDSISOLATIEWAARDEN
De vermelde meetwaarden betreffen 
laboratoriumwaarden, gemeten aan 
een enkelvleugelige deur.

MH42
Rw (C,Ctr) = 42 (-2, -6) dB

SD47
Rw (C,Ctr) = 47 (-2, -8) dB

SAMENSTELLING MH42
Type W42 is een houten deurblad voor-
zien van valdorpel en wordt compleet 
met een stalen kozijn geleverd. De deur 
is voorzien van 2 projectscharnieren.

SAMENSTELLING SD47
Type SD47 is voorzien van een dubbel- 
wandig deurblad, uitgevoerd in electro- 
lytisch verzinkte staalplaat. De deuren 
zijn voorzien van een valdorpel en 
worden compleet met kozijn (uit 2 mm  
plaatwerk) en 3 scharnieren geleverd.

AFWERKING
Deur en kozijn zijn standaard voorzien 
van een primerafwerking. Het geheel is 
overschilderbaar.

 
Standaardmaat  

geluidsisolerende

studiodeur

EIGENSCHAPPEN
▪ Standaard afmeting
▪ Korte levertijd
▪ Zelf te monteren

 GELUIDSISOLATIE
 RW = 42 DB(A) OF
 RW = 47 DB(A)

 CE-CERTIFICERING
 NEN-EN 14351-1



KEURKMERKEN
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TOEBEHOREN
Type MH42 wordt geleverd met dag- 
en nachtslot, scharnieren en valdorpel 
zonder krukken en schilden. De SD47 
deur wordt geleverd voorzien van een 
BKS dag- en nachtslot en BKS kruk- 
garnituur en schilden aan beide zijden.
Optie benodigde cilinder: Euro profiel 
cilinder 17 mm, L = 100 mm (50/50).

UITVOERINGEN
Merford studio deuren zijn enkelvleugelig  
beschikbaar. De deur kan zowel links 
als rechtsdraaiend worden uitgevoerd.

MONTAGE
Deuren worden geleverd met montage- 
handleiding.

Studio RTV Noord, Groningen

Merford Special Doors
Tel: +31 (0)183 675 020 | specialdoors@merford.com | www.merford.com

KWALITEIT
Merford produceert haar deuren vol-
gens de kwaliteitseisen van de VMRG. 
Iedere productspecifieke eigenschap 
is aangetoond door middel van een 
geldig certificaat. Type SD47 voldoet 
aan CE NEN-EN 14351-1 

GARANTIE
5 jaar garantie op constructie.
1 jaar garantie op hang en sluitwerk.

DISCLAMER
De aanbevelingen en gegevens zoals 
vermeld in dit productblad zijn zo volledig 
en correct mogelijk weergegeven, maar 
bieden geen garanties. Raadpleeg bij 
twijfel één van onze specialisten.


