TECKENTRUP BRAND- & SÄKERHETSDÖRR
För Industri, Lager, Butik, Soprum mm.
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Brand- och Säkerhetsdörr T62.
- Dörrblad i varmförzinkad stålplåt,
tjocklek 62 mm. Inbyggd förstärkning
för dörrstängare.
- Grundlackerad (pulverlack) RAL 9002.
- Karm av 1,5 mm varmförzinkad och
pulverlackerad stålplåt (RAL 9010).
- Fabrikslackering mot tillägg.
- 3-delade konstruktionsgångjärn.
- Rostfri tröskel med fasad bakkant.
- Finns på lager i standardstorlekar.

TECKENTRUP
Dörrar för alla ändamål.

Teckentrups brandsäkra ståldörrar och rökskyddsdörrar
kommer till användning både
inom industri, handel, i offentliga miljöer och för privat bruk.
Teckentrup ligger långt framme
med testerna av dörrar enligt
den nya europeiska standarden, exempelvis har vi redan
den senaste brandklassen EI2
enligt EN 1634-1.

BRANDKLASSADE
HELGLASDÖRRAR

Brandklassad dörr med maximalt ljusgenomsläpp! Teckentrups T30-helglasdörr finns
som enkel- och pardörr och
har brand- och rökskyddande
egenskaper. Denna dörrtyp
ger en högmodern och ljus
arkitektur. 100% brandskydd,
100% transparens! Säkerhet
förenad med design.

SÄKERHETSDÖRRAR

Teckentrups inbrottshämmande
dörrar skyddar både människor
och materiella värden. Från
säkerhetsdörren i källaren till
celldörrarna i fängelser uppfyller
våra inbrottshämmande dörrar
motståndsklasser upp till klass
WK/RC 4. Teckentrups säkerhetsdörrar har en effektiv skyddsfunktion för optimal inbrottssäkerhet.

LJUDDÖRRAR

Den som vill skydda sig mot
buller hittar rätt produkt bland
Teckentrups ljuddörrar som isolerar ljud upp till 57 dB. Dörrarna
uppfyller föreskrivna isoleringsstandarder och är testade enligt
SS-EN 20140/717-1. Vid behov
kan våra ljuddörrar även kompletteras med brand- rök- och
inbrottsskyddande egenskaper.

Teckentrup är med över 80 års erfarenhet i branschen, en av de största tillverkarna av dörrar och
portar i Europa, med fabriker i Verl-Sürenheide (huvudförvaltningen) och Großzöberitz. Vi tillverkar
innovativa produkter av högsta kvalitet. Teckentrup erbjuder utöver dörrar även ett brett sortiment
av både garageportar och industriportar samt entrépartier. Läs mer på www.teckentrup.se!

Vi hjälper dig gärna.

TECKENTRUP Scandinavia AB

Täljstensvägen 2
443 61 Stenkullen
Tel. 0302-60 95 00

17/10/31 (S) 001.016 Reservation för tekniska ändringar. Produktbilderna i denna broschyr är exempel och kan därför avvika från de verkliga produkterna.

BRANDDÖRRAR

