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•• Volledig
in de
de deur
deur aangebracht
aangebracht
Volledig in
Geen speciale
speciale bouwkundige
bouwkundige voorzieningen
voorzieningen vereist
vereist
•• Geen
Deurdikte minimaal:
minimaal: 40
40 mm
mm
•• Deurdikte
•• Deurgewicht
Deurgewicht maximaal:
maximaal: 200
200 kg
kg
Open: onbeperkt
•• Open:
onbeperkt
•• Eenvoudige
Eenvoudige montage:
montage: radiaal
axiaal instelbaar
radiaal en
en axiaal
instelbaar
•• Draaipunt:
vanaf 70
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deurrand
Draaipunt: vanaf
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van deurrand
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olie
•• Volledig
Volledig mechanisch,
•• Onderhoudsvrij
Onderhoudsvrij
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•• Indien
Indien zelfsluitendheid
zelfsluitendheid gewenst
gewenst is,dient
is,dient
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te worden.
de Proline
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40S geïnstalleerd
geïnstalleerd te
worden.
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