Productblad

Separatiedeur
Glad afgewerkte, extra stevige
deuren die bestand zijn tegen
geweld en agressie

Merford separatiedeuren zijn extra stevige, stalen deuren die bestand zijn
tegen geweld en agressie. De deuren zijn volledig glad afgewerkt aan de binnenzijde; hierdoor zijn ze van binnen niet open te krijgen en kan men zichzelf
niet aan de deur verwonden. De deuren voor separatieruimten zijn voorzien
van een venster voor toezicht en hebben een hoge geluidsisolatiewaarde.
Toepassingen
De Merford separatiedeuren zijn speciaal ontwikkeld voor situaties waar een stevige deur
met speciale afwerking en bediening gewenst is. Merford separatiedeuren zijn van binnen
niet voorzien van een deurklink en maken gebruik van een magneetslot. Dit slot kan op
afstand elektronisch worden vergrendeld en ontgrendeld, waardoor de deur ook als tussendeur geschikt is. Het magneetslot biedt extra veiligheid in het geval van calamiteiten; bij
een brand wordt de deur bijvoorbeeld automatisch ontgrendeld. De deuren beschikken over
een hoge geluidsisolatiewaarde tot 50 dB, waardoor geluidsoverlast naar de omgeving
beperkt wordt. De separatiedeuren van Merford zijn zeer geschikt voor toepassing als
binnendeur in zorginstellingen, psychiatrische instellingen, jeugdzorginstellingen, politiebureaus, isoleercellen en overige ruimten voor tijdelijke opsluiting.
Maatvoering
Dikte deurblad = 100 mm. Merford produceert iedere deur klantspecifiek; de afmetingen
kunnen binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie. De
deur is eventueel te voorzien van een venster en/of voedingsluik.
Enkelvleugelig
Max. Breedte = 1435 mm
Max. Hoogte = 3010 mm
Samenstelling
Merford separatiedeuren zijn voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in
electrolytisch verzinkte staalplaat. De deuren zijn inwendig voorzien van een isolatiepakket
en worden compleet met kozijn geleverd. Merford separatiedeuren hebben aan beide zijden
een dubbele kierafdichting van speciaal profielrubber.
Afwerking
De deur heeft standaard een 2-componenten primerafwerking en kan worden afgelakt in
een RAL-kleur naar keuze.
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Eigenschappen
• Extra veiligheid bij brand door
automatische ontgrendeling
• Bestand tegen geweld/agressie
• Volledig glad afgewerkt aan de
binnenzijde
• Optioneel te voorzien van raam voor
toezicht
• Hoge geluidsisolatie tot 50 dB

Productblad

Separatiedeur
Toebehoren
De deur kan worden voorzien van:
• Magneetslot
• Deurdranger
• Zichtvenster op maat
• Handgreep aan buitenzijde
• Raam
• Voedingsluik
Meer mogelijkheden op aanvraag.
Uitvoeringen
Merford separatiedeuren zijn enkelvleugelig
beschikbaar, zowel links als rechtsdraaiend.
Meer mogelijkheden op aanvraag.
Montage
Om een optimale werking van onze deuren
te waarborgen beschikt Merford over VCA**
gecertificeerde montageploegen. Alle
gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek
gecontroleerd.

Kwaliteit
Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke
eigenschap is aangetoond door middel van
een geldig certificaat.
Garantie
5 jaar garantie op constructie.
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.
1/2 jaar garantie op electronische componenten.
Disclaimer
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.

Maatwerk
Merford biedt een breed spectrum aan
maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting,
beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.
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