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Branddør EI60 i høj kvalitet. 

EI60 branddøren er testet efter EN 1634-1 og certificeret i henhold til EN 16034-1.

Her får I en sikker branddør af høj kvalitet med minimum 60 minutters brandsikring til både indvendig og udvendig 
brug. Døren kan males i en valgfri RAL-farve, så den matcher jeres brand og designønsker, og den fås med forskellige 
overflader, som gør den velegnet til brug i forskellige miljøer, herunder fødevarer. Døren er isoleret med rockwool og 
gips og udstyret med en kraftig dørpumpe samt EPDM røgtætninger.

Branddørene kan leveres sikkerhedscertificeret RC3 i henhold til EN-1627.

Hængslet 62 mm 1-fløjet EI60 branddør (standard)



DATABLAD MH0621B60 60 MIN

FORDELE ▪  Tilbydes som indbrudssikker dør (RC3) i henhold til EN-1627. 

▪  Brandtætningslister monteret på dørblad.

▪  EPDM røgtætning monteret på karm.

▪  Robust konstruktion med meget lang levetid.

▪  Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.

▪  Certificeret efter EN-16034-1

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 1415 mm. 

▪  Max højde: 2932 mm.

KARM ▪  1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). 
▪  1,5 mm galvaniseret, lakeret i en valgfri RAL-farve.
▪  Udstyret med EPDM røgtætninger.

DØRBLAD ▪  Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).
▪  1 mm rustfri stål AISI 304.
▪  1 mm syrefast rustfri stål AISI 316.

▪  1 mm galvaniseret, malet i en valgfri RAL-farve. 

▪  Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.

DØRPUMPE ▪  Tilpasset den enkelte dør.
▪  Kraftig udførsel.
▪  Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.

HÆNGSLER ▪  Rustfri stål.

CERTIFICERING ▪  EN 16034-1.

HÅNDTAG OG LÅSEKASSER ▪  Leveres standard med langskilte i rustfri stål. 
▪  Langskilte for låsecylinder i rustfri stål.
▪  L-greb leveres i rustfri stål. 

▪  Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.
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EKSTRAUDSTYR TIL MH0621B60

VANDNÆSE ▪  Anbefales til udvendige døre. 

BRANDVINDUE 
MED RS RAMME

▪  Max. 500 x 1800 mm pyrobel 25-EI60.
▪  Dørene kan også leveres med runde vinduer. Kontakt os for at høre nærmere.

DØRTRIN  ▪  Forskellige varianter.

SPARKEPLADER     Materiale - rustfri stål AISI 304.
▪  Dørbredde x 300 mm (standard).
▪  Dørbredde x 500 mm (standard).
▪  Dørbredde x 700 mm (standard).
▪  Dørbredde x 900 mm (standard).

AUTOMATIK ▪  Fås med komplet automatiksæt, inklusiv sikkerhedssnor.


