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Geschikt als binnenof buitendeur in
bedrijfsomgevingen

INDUSTRIËLE DEUR MB
Merford stalen bedrijfsdeuren type MB worden veelvuldig toegepast als toegangsdeuren voor industriële complexen. In combinatie met panelen of roosters vormt
de industriële bedrijfsdeur een flexibel ontwerp voor de toegang van uw complex.
TOEPASSINGEN
De Merford MB deur is geschikt voor
zowel binnen- als buitendeurtoepassing. Voorbeelden zijn opslagloodsen,
fabriekshallen en distributiecentra.
MAATVOERING
Dikte = 75 mm
Merford produceert iedere deur klantspecifiek; de afmeting kan binnen de
grenzen optimaal afgestemd worden
op de bouwkundige situatie.
Enkelvleugelig
Max. Breedte = 1435 mm
Max. Hoogte = 3010 mm
Dubbelvleugelig
Max. Breedte = 2905 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

SAMENSTELLING
Merford industriële bedrijfsdeuren zijn
voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in een electrolytisch
verzinkte staalplaat en worden compleet
met kozijn (uit 2 mm plaatwerk) geleverd.
Het kozijn kan als hoekkozijn of als
blokkozijn geleverd worden. Dit geeft
een zeer flexibele toepassing bij diverse
bouwprojecten. Het 75 mm dikke deurblad is voorzien van een rubber tochtprofiel.
AFWERKING
De deur heeft standaard een 2- componenten primerafwerking en kan optioneel
worden afgelakt in een RALkleur naar
keuze.
TOEBEHOREN
De deur kan voorzien worden van:
▪ Deurslot met dag- en nachtschoot
▪ Deurbegrenzer/Deurdranger
▪ Deurvastzetter
▪ Regenrand
▪ Espagnoletsluiting
▪ Demontabele tussenstijl
Meer mogelijkheden op aanvraag.

EIGENSCHAPPEN
▪ Duurzaam
▪ Robuust
CE-CERTIFICERING
NEN-EN 14351-1
LEVERBAAR IN COMBINATIE MET:
VLUCHTDEURFUNCTIE
EN 179/EN 1125
ATEX
Geschikt voor ATEX-omgeving
INBRAAKWERENDHEID
WK II en WK III (EN 1627/
NEN 5096)
KOGELWERENDHEID
Klasse FB 4 (EN 1522-1)
BRANDWERENDHEID
30/60min. (EN 1634-1/NEN
6069)
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INDUSTRIËLE DEUR MB

Technische ruimte

Parksluizen Rotterdam

UITVOERINGEN
Merford inbraakwerende deuren zijn
enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar,
met of zonder tussenstijl. De deur kan
zowel links als rechtsdraaiend worden
uitgevoerd. Meer mogelijkheden op
aanvraag.

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

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.

GARANTIE
5 jaar garantie op constructie.
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).
1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.
KWALITEIT
Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond
door middel van een geldig certificaat.

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

BESTEKTEKSTEN EN TEKENINGEN
De bestekteksten en technische tekeningen voor deze deur downloadt u eenvoudig op onze website.
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.
KEURMERKEN

