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Samenvatting van Onderzoek
Producteigenschappen

Inbraakwerendheid van een naar buitendraaiende deur in een stalen kozijn.

Rapportnummer:

SHR-3.219

Opdrachtgever:
Andusta B.V.
St. Josephplein 15
5428 GL Venhorst
Deelnemer:
Houtindustrie Ideaal BV, Zevenaar

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene
Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Federatie Nederlandse Deurenindustrie, gedeponeerd ter Griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 18-12-1995 - akte nr. 418/95 - en elke daarop volgende wijziging.
Een gratis exemplaar wordt op verzoek toegezonden.

h o u t i n d u s t ri e

ideaal

Binnendeuren van formaat!
Houtindustrie Ideaal B.V.
Tel.: 0316 - 524056
K.v.K.: 09045549
Email: info@ideaal.nl

|
|
|
|

Industriestraat 18 | 6905 DH Zevenaar
Fax: 0316 - 529368
B.T.W. nr.: NL004847180B01 | Rabobank: 374873607
Website: www.ideaal.nl

In opdracht van Andusta B.V. te Venhorst is de opdracht gegeven om een naar buitendraaiende houten deur in een stalen kozijn te
beproeven op inbraakwerendheid. Gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen.
Enkele kenmerkende gegevens van de onderzochte constructie is als volgt:
Afmetingen
Kozijn
1005 x 2375 mm
Afmetingen staal kozijn
50 x 124 mm
Deur
928 x 2320 x 40 mm
Type
PK deur
Hangnaad
1 mm
Sluitnaad
3 mm
Naad onder-boven
3 mm
Omschrijving hang- en sluitwerk

Nemef meerpuntssluiting, type 4923-01-55 met drie haken bevestigd met 9 schroeven

Scharnier Andusta Simonswerk bevestigd op de deur met 4 schroeven en op het stalen kozijn bevestigd.
Haakschoot in sluitplaat.
Positie van hang- en sluitpunten
De positie van de hangpinten is van bovenkant deur tot bovenkant scharnier 340 mm, 1185 mm, 2040 mm.
De positie van de sluithaken is van bovenkant deur tot hart haak

290 mm, 1280 mm, 1970 mm.

Beproevingen
De klimatologische omstandigheden waaronder de statische, dynamische en manuele voorbeproeving zijn uitgevoerd en de
beproevingsinstallatie zijn overeenkomstig de NEN 5096 en staan weergegeven in rapport 3.219.
Conclusie
Op grond van de resultaten van de beproevingen kan worden geconcludeerd dat de naar buitendraaiende houten deur in een stalen kozijn
uitgevoerd zoals in rapport 3.219 omschreven, voldoet aan de eisen voor weerstandsklasse 2 statisch, klasse 2 dynamisch en klasse 2
manueel.
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