
 

 

Technische gegevens 30 RW + 30 NR standaarduitvoering 

 
Deze typen zijn TÜV-getest en beschikken over 
het GS-keurmerk voor geteste veiligheid. 

Type 30 RW: 30 mm met melaminehars gecoate 
spaanplaat. 

Typ 30 NR: de 30 mm dikke panelen bestaan uit 24 mm 

dikke hoogwaardige en waterbestendige PUR-kern met 
aan weerszijden 3 mm laminaat.  
Bij scheidingswanden worden de recyclingpanelen 
vanwege het gewicht deels vervangen door Styrodur.  

Hoogte: 2015 mm  
Grondspeling: 150 mm 
Stahoogte: 1995 mm  
of 

Hoogte: 2155 mm  
Grondspeling: 150 mm 
Stahoogte: 2135 mm 

Voorwand 
Panelen Type 30 RW of Type 30 NR. Alle zichtbare 
randen zijn met 3 mm PP-laser kantenband voegloos 
gecoat. Een alomvattend aluminium afdekprofiel van 43 
x 20 mm, dat over de gehele voorwand loopt, 
garandeert een hoge stabiliteit van de installatie. 

Wandaansluiting met aluminium U-profielen van 33 x 
30 mm. Hierdoor kunnen onregelmatigheden van de 
constructie worden gecompenseerd. 

Deuren 
Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand en zijn 
vlaksluitend. 
Alle zichtbare randen zijn met 3 mm PP-laser 
kantenband voegloos gecoat. Alle hoeken en randen zijn 
in een straal van 3 mm afgerond. Aluminium 

deuraanslagprofiel van 38 x 18 mm, aan de sluitzijde met 
ingelegde rubberdichting, om het geruisloos sluiten van de 
deur te garanderen. 

Scheidingswanden 
Bestaan uit hetzelfde materiaal als de voorwand. Alle 
zichtbare randen zijn met 3 mm PP-laser kantenband 
voegloos gecoat. De scheidingswand wordt aan de 
muur en de voorwand bevestigd met een U-profiel van 
33 x 30 mm. 

Steunpoten 
Aluminium buis 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 50 mm diep in de voorwand 
ingebed.  

Beslag 
3 scharnieren met drie rollen van roestvrij staal met 
messing as gepolijst of in 7 RAL-kleuren poedergecoat 
zonder meerprijs leverbaar. Nylon U-vormige drukker 
met doorsnede van 23 mm, vervaardiging volgens DIN 
18255. Binnen rozet met bouthandvat, buiten rood/witte 
indicator met noodontgrendeling. Insteekslot met val en 
grendel, afgerond 20 mm. 

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 privacy-
schermhouders. 
Uitvoering in 30 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 
Afmeting: 500 x 1850 mm 

Van hetzelfde materiaal als de voorwand. 
Wandaansluiting met vier poedergecoate privacy-
schermhouders. Aan de onderkant is het privacyscherm 
met een steunvoet aan de grond bevestigd.  

Milieubescherming 
Wij gebruiken geen materialen die pvc of asbest 
bevatten. 

Installatietype 30 RW is geschikt voor normaal 
gebruik in droge ruimten.  

Installatietype 30 NR is geschikt voor intensief gebruik 
in natte ruimten.  

 


