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Hörmann BS30 Branddør
Brandsikker og korrosionsresistent
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Som standard:
Døren er udstyret med fjederpå-
virket selvlukkende hængsel. 
(Dørpumpe ikke nødvendig.)
Øverste hængsel kan højderegu-
lere døren.  (+ / - 2,5 mm.)

Der medlevers Assa lås type 560  
samt greb.
Uden cylinder / tilbehør.

Der medleveres tætningsgummi, 
nylon afstandsklodser, dækprop-
per og 8 styk stilbare karmhylser 
til brug for hurtig montage i dør-
fals.

Døren kan leveres i alle RAL 
farver for en mindre merpris.

Dørbladet er 45 mm tykt og udført i varmforzinket 
0,9 mm. stålplade med grund pulverlakering, 
døren i gråhvid (RAL 9002) og karm (bredde: 
80mm.) i 1,5 mm. stålprofil i grå (RAL 7035).
Dørpladens bagkant er udført med 2 sikkerheds-
nokker. 
Varmeisolering: U = 1,7 W/m²K.
Lydisolering: RWp 39 dB SK III.
Døren har i prøvning opfyldt kravene til integritet 
med 45 minutter og isolation i 38 minutter.

Standard størrelser (Murhulsmål):
Bredde: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 
1100 mm, 1200 mm, 1300 mm.
Højde: 2000 mm eller 2100 mm.

Kan på bestilling produceres i alle størrelser 
indenfor størrelsesområdet:
Bredde: 677 - 1302 mm.
Højde: 1774 - 2105 mm.
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Hörmann BS60 Branddør
Brandsikker og korrosionsresistent
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Som standard:
Døren er udstyret med fjederpå-
virket selvlukkende hængsel. 
(Dørpumpe ikke nødvendig.)
Øverste hængsel kan højderegu-
lere døren.  (+ / - 2,5 mm.)

Der medlevers Assa lås type 560  
samt greb.
Uden cylinder / tilbehør.

Der medleveres tætningsgummi, 
nylon afstandsklodser, dækprop-
per og 8 styk stilbare karmhylser 
til brug for hurtig montage i dør-
fals.

Døren kan leveres i alle RAL 
farver for en mindre merpris.

Dørbladet er 65 mm tykt og udført i varmforzinket 
0,9 mm. stålplade med grund pulverlakering, 
døren i gråhvid (RAL 9002) og karm (bredde: 
100mm.) i 1,5 mm. stålprofil i grå (RAL 7035).
Dørpladens bagkant er udført med sikkerheds-
bolt. 
Varmeisolering: U = 1,8 W/m²K.
Lydisolering: RWp 42 dB SK III.
Døren har i prøvning opfyldt kravene til integritet 
med 123 minutter og isolation i 109 minutter.

Standard størrelser (Murhulsmål):
Bredde: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 
1100 mm, 1200 mm, 1298 mm.
Højde: 2000 mm eller 2100 mm.

Kan på bestilling produceres i alle størrelser 
indenfor størrelsesområdet:
Bredde: 673 - 1298 mm.
Højde: 1772 - 2100 mm.
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