
DATABLAD MH0621I
Hængslet 62 mm 1-fløjet industridør (standard)

Med MH0621I får I en sikkerhedsdør af høj kvalitet med mange anvendelsesmuligheder. 

MH0621I er udført i ekstremt slidstærke materialer og er kendetegnet ved at repræsentere en 
robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige. Det er en dør er af høj kvalitet med lang 
levetid, selv under ekstremt krævende forhold. 

Dørene kan produceres med forskellige overflader, for eksempel rustfri stål AISI 304 eller syrefast 
rustfri stål AISI 316,  så de efterlever de krav, der stilles i forskellige miljøer, som for eksempel 
fødevare og renrum. 

Denne dør er skræddersyet til virksomheder, som:

✓  Vil have en robust dør med meget høj sikkerhed

✓  Prioriterer høj kvalitet og lang levetid 

✓  Vil have en driftssikker og vedligeholdelsesfri dør
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DATABLAD MH0621I

FORDELE ▪  62 mm isolering med enten rockwool eller højisolerende og brandhæmmende ployisocyanurat skum. 

▪  Valgfri RAL-farve.

▪  1,5 mm ekstra stærk karm.

▪  Fås som indbrudssikker dør (RC3) i henhold EN-1627.

▪  Fås med U-værdi på 1,2 W/m2 x K (standard med rockwool: 1,3 W/m2 x K).

▪  Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 1415 mm. 

▪  Max højde: 2932 mm.

▪  Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles.
  Kontakt os for at undersøge mulighederne.

KARM ▪  1,5 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). 
▪  1,5 mm galvaniseret, malet i en given RAL-farve

DØRBLAD ▪  Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard.
▪  1 mm rustfri stål AISI 304.
▪  1 mm rustfri stål AISI 316.
▪  1 mm galvaniseret stål, malet i RAL-farve efter eget valg.

▪  Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.

HÆNGSLER ▪  Rustfri stål.

TÆTNINGSLISTER ▪  EPDM-tætninger.

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

▪  Kontakt os for yderligere information om låsekasser og håndtag.
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EKSTRAUDSTYR TIL MH0621I

VANDNÆSE ▪  Anbefales til udvendige døre. 

VINDUE ▪  Vinduernes størrelse og placering bestemmes af kunden.
▪  Fås også med runde vinduer.
▪  Max-dimensioner for vinduer afhænger af dørens størrelse.

DØRTRIN ▪  Forskellige varianter, afhængigt af kundens behov. 

DØRPUMPE ▪  Standard dørpumpe: Dorma TS 83 EN 3-6.

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

ISOLERING  ▪  Alternativ til rockwool: PIR. Ved PIR-isolering åbnes for en U-værdi på 1,2 W/m2 x K

AUTOMATIK ▪  Kan fås med komplet automatiksæt inklusiv sikkerhedssensor. 

VENTILATIONSRIST  ▪  300 x 100 mm med lukkesystem.
▪  300 x 150 mm med lukkesystem.
▪  400 x 100 mm med lukkesystem.
▪  300 x 150 mm med lukkesystem.


