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Tekstvoorbeeld

Positie

Aantal

Naar wens samenstellen
en uitschrijven.
Zie voor de benodigde gegevens
de onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Artikel

Stukprijs
€

Totale prijs
€

Garagezijdeur, hetzelfde aanzicht als
garagesectionaaldeur GSW 40, deurbladframe
en paspaneel van geëxtrudeerde
aluminiumprofielen (geen thermische
scheiding), inbouwdiepte 65 mm, driezijdige
dubbele aanslagafdichting, sleepafdichting bij
de drempel. Deurvulling van dubbelwandige
stalen lamellen, buiten woodgrain, binnen
stucco-design, vervaardigd van galvanisch
verzinkte staalplaat, met PU volgeschuimd.
Deurvulling ligt alleen gelijk als de garagedeur
dezelfde hoogte heeft.
Fabricaat "CarTeck zijdeur type GSW 40" of
vergelijkbaar.

Technische gegevens
Product: Zijdeuren voor GSW 40 / GSW 20 / GSW 20-S
en GSW 40 - "Golden Oak" - "Mahonie" - "Donker eiken"

Oppervlaktebescherming:

Metselwerk
Beton
Cellenbeton
Staalconstructie
Houten regelwerk

Inbouw in:

•
•
•
•
•

Afmetingen:

Breedte:
Hoogte:

Aanslagtype:

Gelieve bij de bestelling altijd de volgende
informatie te vermelden:
- achter de dag / naar binnen openend
- in de dag / naar binnen openend
- in de dag / naar buiten openend

Deurblad:

Aanzicht zoals CarTeck garagesectionaaldeur
GSW 40. Deurbladframe en kozijn van
geëxtrudeerde aluminiumprofielen (geen thermische
scheiding), inbouwdiepte 65 mm, 3-zijdige dubbele
aanslagafdichting. Sleepafdichting bij drempel.
Deurvulling van dubbelwandige stalen lamellen,
buiten woodgrain-design, binnen stucco-design,
vervaardigd van galvanisch veredelde staalplaat, met
PUR volgeschuimd. Gelijkliggende lamellen, ribben
of kassetten alleen mogelijk bij deuren met dezelfde
hoogte.

875 – 1400 mm
1925 – 2550 mm

met horizontale kassette
profilering (glad)

Beglazing:

zonder horizontale middengroef
profilering (glad)

Oppervlak:
• Buiten woodgrain-design
• Binnenzijde stucco-design
Deurafsluiting door:
• Sleepafdichting bij drempel in vastvriesbestendige APTK-kwaliteit
Paspaneel:

Beslag en
sluitmiddelen:

Van geëxtrudeerde aluminiumprofielen, boven
aan beide zijden in verstek gesneden,
inbouwdiepte 53 mm, drempel 4 mm
(kan desgewenst worden verwijderd).

Aanzicht zoals CarTeck garagesectionaaldeur.
Deurbladframe en kozijn aan buitenzijde gecoat
in de kleur van de deurvulling, binnen
verkeerswit gepoedercoat.
"Golden Oak" = deurbladframe + kozijn in
sepiabruin. "Mahonie" = deurbladframe + kozijn
wat betreft kleur aangepast. "Donker eiken" =
deurbladframe + kozijn in sepiabruin.
Deurvulling:
Lamellen van galvanisch veredelde staalplaat
met tweezijdige polyestergrondlaag. Buiten:
- Standaard verkeerswit overeenkomstig RAL
9016, trendkleuren of RAL naar keuze
overeenkomstig de RAL-kleurenkaart. Uitvoering
GSW 40 "Golden Oak" - "Mahonie" - "Donker
eiken" Staalsecties met UV-bestendige,
thermoplastische oppervlaktefolie in fraaie
designs.
Binnen:
- Grijswit, overeenkomstig RAL 9002
Veiligheidsaanwijzing:
(Gebruik geen donkere kleuren in direct zonlicht
aangezien beschadigingen van het deurblad
niet kunnen worden uitgesloten.)
Niet leverbaar zijn pareleffectkleuren,
lichtgevende kleuren en metallickleuren.
• Lichtsectie van aluminiumprofielen,
geëloxeerd, over de volledige deurbreedte
(zelfstandige sectie), beglazing SANdubbelglas 16 mm, helder of kristalstructuur.
Glaslijst met afdichtingen.
Andere kleuren of poedercoatings
conform RAL mogelijk.
• Beglazing voor deur met kassette, profilering,
middengroef, zonder profilering (wit
polyurethaankozijn met houtstructuur) in
verschillende uitvoeringen (zie prijslijst
detaillisten). Beglazing: SAN-dubbelglas
16 mm, helder of kristalstructuur enkelzijdig
binnen.
• Ronde rvs-beglazing Ø 305 mm (alleen
mogelijk bij GSW 40 zonder profilering/zonder
profilering "glad") enkele ruit ESG-beglazing
kleurlood en helder.
• Kassette • Pur

• Insteekslot met profielcilinder
• Kunststof-krukgarnituur, pc-uitvoering
• Verstelbare scharnieren
Speciale uitvoering:
Zijdeur uitgerust met 3-voudige vergrendeling
Technische wijzigingen voorbehouden!
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Ruwbouwmaat
Ruwbouwmaat + 100 mm = RAM
Ruwbouwmaat - 10 mm = RAM

Ruwbouwmaat - 150 mm =
Binnenwerkse doorgang breedte

Ruwbouwmaat - 40 mm =
Binnenwerkse doorgang breedte
Ruwbouwmaat

Ruwbouwmaat

Inbouw in de dag,
naar binnen of naar buiten openend

Inbouw achter de dag,
alleen naar binnen openend

Deurhoogte
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Ruwbouwmaat - 80 mm = Binnenwerkse doorgang hoogte

Ruwbouwmaat - 10 mm = RAM

Ruwbouwmaat

Ruwbouwmaat - 20 mm = Binnenwerkse doorgang hoogte

Ruwbouwmaat + 50 mm = RAM

Let op: Kozijnbuitenmaat
= Bestelmaat

Technische wijzigingen voorbehouden.

Hoogte van de
secties

Maat X
(Krukgarnituur)

