
 

 

Technische gegevens 13 RF standaarduitvoering 

 
Dit type is TÜV-getest en beschikt over het GS-
keurmerk voor geteste veiligheid.  

Hoogte 
2010 mm met 150 mm grondspeling,  

stahoogte 1990 mm 
2150 mm met 150 mm grondspeling,  

stahoogte 2130 mm 

Voorwanden 
Vervaardigd van 13 mm waterbestendige HPL-panelen 
met aan weerszijden ruw mat oppervlak. Alle zichtbare 
randen zijn gefreesd en afgeschuind. Een alomvattend 
hoekig aluminium 2-kamer-afdekprofiel van 20 x 43 

mm, dat over de gehele voorwand loopt, garandeert 
een hoge stabiliteit van de installatie. Wandaansluiting 
met hoekige aluminium U-profielen van 17 x 30 mm. 
Hierdoor kunnen onregelmatigheden van de constructie 
worden gecompenseerd.   

Deuren 
Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand en zijn 
vlaksluitend en zelfsluitend.  
Alle randen zijn in een straal van 1 mm gefreesd en 

afgeschuind en alle hoeken in een straal van 3 mm 
afgerond. Hoekige aluminium deuraanslag van 21 x 
17,5 mm, aan de sluitzijde met ingelegde 
rubberdichting, om het geruisloos sluiten van de deur te 
garanderen.  

Scheidingswanden 
Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand. De 
zichtbare randen, dat wil zeggen boven en beneden, zijn 
gefreesd en afgeschuind. De scheidingswand wordt aan 

de muur en de voorwand bevestigd met een hoekig U-
profiel van 17 x 30 mm. 

Steunpoten 
Aluminium profielen met een doorsnede van 20 mm, 

met nylon rozet voor intensief gebruik. De poten zijn in 
de hoogte verstelbaar en worden onzichtbaar in de 
grond bevestigd.  
Deze worden ingezet op 55 mm en door de plaat 
krachtgesloten vastgeschroefd met panheadschroeven M6 

x 18. 

Beslag 
Elke deur heeft 3 scharnieren met drie rollen van 
roestvrij staal, waarvan een veerscharnier, gepolijst of 
poedergecoat in 7 RAL-kleuren zonder meerprijs. De 
veer van de veerscharnieren wordt beschermd tegen 
corrosie door de Delta Tone en Delta Seal coating.  
Grendelkast bestaat uit een poedergecoate aluminium 
afsluitkast met roestvrijstalen grendel en draaiknop met 
rood/witte nylon vergrendeling.  

Toebehoren 
Nylon kleerhaken en deurbuffers zijn altijd verborgen 
bevestigd.  
 
Profielen  
Geanodiseerd of poedergecoat in 7 standaardkleuren 
zonder meerprijs. Dragers voor privacyschermen 
uitsluitend poedergecoat leverbaar.  

Kleuren voor panelen  
12 kleuren zonder meerprijs volgens de kleurenkaart.  

Kleuren voor nylon onderdelen 
7 kleuren zonder meerprijs volgens de kleurenkaart.  

Wandgemonteerde privacyschermen  
Afmeting: 400 x 900 mm 

Wandaansluiting met vier poedergecoate draagbeugels. 
De voorste hoeken zijn in een straal van 100 mm 
afgerond.  
Uitvoering in 13 mm: van hetzelfde materiaal als de 
voorwand.  

Uitvoering in glas: van twee VSG-platen met 
ingelijmde matte folie. Het oppervlak is daardoor aan 
weerszijden glad.  

Vloergemonteerde privacyschermen  
Afmetingen: 500 x 1850 mm 

Van hetzelfde materiaal als de voorwand. 
Wandaansluiting met vier poedergecoate steunbeugels. 
De voorste bovenhoek is in een straal van 100 mm, de 
onderste hoek in een straal van 9 mm afgerond. De 

wand wordt met een steunvoet aan de grond bevestigd.  
 

Milieubescherming 
Wij gebruiken geen materialen die pvc of asbest 
bevatten.  

Installatietype 13 RF is geschikt voor intensief gebruik 

in natte ruimten.  


