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 1 Fabrikant: Alprokon Aluminium.
 2 #
  \Type: uitvoering 007, met grendels voor stompe
  deuren (40/54 mm).
  \Type: uitvoering 007-3, met knopgrendels voor stompe
  deuren (40/54 mm).
  \Type: uitvoering 007-4 universeel voor stompe
  deuren.
  \Type: uitvoering 007-6 met grendels voor kaderdeuren
  (54 mm).
  \Type: uitvoering 007-7 met grendels voor kaderdeuren
  (54 mm).
  \Type.....
 3 #
  \Uitvoering: aanslag voor dubbele deur.
 4 #
  \Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): 2-ster.
  \Inbraakwerendheid (NEN 5089) (klasse): 3-ster.
 5 #
  \Deurdikte (mm): 40. \Deurdikte (mm): 54.
  \Deurdikte (mm): .....
 6 #
  \Deurhoogte (mm): 2.015. \Deurhoogte (mm): 2.115.
  \Deurhoogte (mm): 2.315. \Deurhoogte.....
 7 #
  \Afstand hart kruk tot onderkant (mm): 1.050.
 8 #
  \Ruimte tussen de deuren 10 mm.
 9 #
  \Draairichting: DinRS.
  \Draairichting: DinLS.
10 #
  \Materiaal: aluminium.
11 #
  \Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd.
  \Oppervlaktebehandeling: gemofffeld.
  OPMERKING: standaarduitvoering is mat satijn.
12 #
  \Kleur (RAL): ..... \Kleur.....
  OPMERKING: bij gemoffeld.
13 #
  \Afdichtingsprofiel.....
14 #
  \Slot: A - Standaard krukbediend.
  \Slot: B - Standaard sleutelbediend.
  \Slot: C - Comfort krukbediend.
  \Slot: D - Comfort sleutelbediend.
  \Slot: E - Comfort krukbediend met Easy-Exit functie
  (mechanisch).....
  \Slot: F - Comfort krukbediend met Easy-Exit functie
  (elektro/mechanisch).....
  \Slot: G - Comfort sleutelbediend / Life Line.
  \Slot.....
  OPMERKING: Bij slottype E en F aanvullende gegevens:
  paniekfunctie uitschakelbaar of permanent;
  buiten- of binnendraaiende deuren.
15 #
  \.....
16 #
  \Bedieningshoogte grendels:
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17 #
  \- vanaf bovenkant (mm): .....
18 #
  \- vanaf onderkant (mm): .....
19 #
  \.....
20 #
  \Sparingen voor.....
21 #
  \.....
22 #
  \Toebehoren:
23 #
  \- sluitplaatjes.....
24 #
  \- sluitpotten: onder 9° schuine sluitpot  A2 / boven
    vlakke sluitpot A1.
25 #
  \- bevestigingsmiddelen.....
26 #
  \.....


