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Taatsdeurscharnier
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Proline
40S
Inporta
introduceert een
een nieuw
Inporta introduceert
nieuw type
type taatsdeurscharnier
taatsdeurscharnier
dat
dat zelfs
zelfs van
van deuren
deuren met
met een
een standaard
standaard dikte
dikte van
van 40
40
mm.
mm. taatsdeuren
taatsdeuren maakt:
maakt: De
De Proline
Proline 40S.
40S.
De
De Proline
Proline 40S
40S werkt
werkt volgens
volgens een
een gepatenteerd
gepatenteerd
principe
principe dat
dat extra
extra voordelen
voordelen biedt.
biedt. Zo
Zo is
is dit
dit
taatsdeurscharnier
taatsdeurscharnier geschikt
geschikt voor
voor normale,
normale, lichte
lichte deuren
deuren
vanaf
vanaf 40
40 mm
mm dikte,
dikte, maar
maar ook
ook voor
voor dikkere,
dikkere, zware
zware
deuren
bestaande
deuren tot
tot 100
100 kg.
kg. De
De Proline
Proline 40S
40S kan
kan in
in bestaande
situaties
situaties verwerkt
verwerkt worden
worden zonder
zonder constructie
constructie in
in de
de
vloer
andere
vloer –– en
en dus
dus zonder
zonder hakhak- en
en breekwerk
breekwerk -- of
of andere
speciale
bouwkundige voorzieningen.
voorzieningen. Met
Met dit
dit volledig
speciale bouwkundige
volledig
mechanische,
scharnier kunt
kunt uu
mechanische, onderhoudsvrije
onderhoudsvrije scharnier
eenvoudig en
en tegen
tegen minimale
minimale kosten
kosten taatsdeuren
taatsdeuren
eenvoudig
realiseren; in
in nieuwbouw,
nieuwbouw, maar
maar ook
ook in
in bestaande
bestaande
realiseren;
woningen, kantoren
kantoren en
en bedrijfsgebouwen.
bedrijfsgebouwen.
woningen,
De Proline
Proline 40S
40S is
is onzichtbaar
onzichtbaar onderscheidend.
onderscheidend. Het
Het
De
compacte taatsscharnier
taatsscharnier wordt
wordt onopvallend
onopvallend in
in de
de deur
deur
compacte
aangebracht en
en maakt
maakt kozijnen
kozijnen en
en andere
andere
aangebracht
voorzieningen in
in vloer
vloer en
en plafond,
plafond, maar
maar ook
ook
voorzieningen
accessoires als
als deurkrukken
deurkrukken en
en deurdrangers,
deurdrangers,
accessoires
overbodig. Het
Het pure,
pure, strakke
strakke design
design van
van deur
deur en
en wand
wand
overbodig.
krijgen daardoor
daardoor alle
alle aandacht.
aandacht. Met
Met de
de Proline
Proline 40S
40S
krijgen
heeft uu eindeloze
eindeloze mogelijkheden
mogelijkheden voor
voor
heeft
designtoepassingen van
van deuren
deuren in
in het
het interieur,
interieur, zowel
zowel
designtoepassingen
zakelijk als
als particulier.
particulier.
zakelijk
De Proline
Proline 40S
40S is
is zelfsluitend.
zelfsluitend. In
In situaties
situaties dat
dat de
de deur
deur
De
niet zelfsluitend
zelfsluitend hoeft
hoeft te
te zijn
zijn kan
kan de
de Proline
Proline 10S
10S
niet
toegepast worden.
worden.
toegepast
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•• Zelfsluitend
Zelfsluitend
•• 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:100
maximaal:100 kg;zwaarder
kg;zwaarder op
op aanvraag
aanvraag
Houdstanden: <•• Houdstanden:
<- 60°,
60°, 0°,
0°, >+
>+ 60°
60°
Max. open:
100°
•• Max.
open: -- 100°,
100°, +
+ 100°
Eenvoudige montage:
montage: radiaal
•• Eenvoudige
radiaal en
en axiaal
axiaal instelbaar
instelbaar
•• Draaipunt:
vanaf 70
deurrand
Draaipunt: vanaf
70 mm
mm van
van deurrand
•• Volledig
mechanisch, geen
geen olie
olie
Volledig mechanisch,
•• Onderhoudsvrij
Onderhoudsvrij
•• Per
Per deur
deur wordt
wordt een
een complete
complete set
set geleverd,
geleverd, bestaande
bestaande
uit
uit onderspeun,
onderspeun, bovenspeun
bovenspeun en
en vloervloer- en
en plafondplaat.
plafondplaat.

