ALS-tavlefelt

INNENDØRSSKAP OG TAVLEFELT

ALS er vårt alternativ når du har behov for en kraftig og fleksibel løsning av innendørsskap. Rammekonstruksjonen er laget av kraftige
aluminiumsprofiler, og er konstruert for å tåle høy vekt. Aluminium er brukt i alle detaljer, unntatt låsen. Dette sikrer en langvarig og
god beskyttelse for din installasjon. En fleksibel løsning åpner for et vidt spekter av kundetilpassede løsninger, og gir kunden stor
valgfrihet for å finne den optimale løsningen i hvert enkelt tilfelle. Et bredt spekter av tilbehør kan selvfølgelig leveres, så som faste
og svingbare rammer, vindu i dør, sokkel, kabelinnføringer, hyller, etc

Standard utførelse
Materiale
• Høyre hengslede dører
• Dører med stanglås 6mm 4-kantlås
• Åpen i bunnen
• Tett i toppen (takplate)
• U-lakkert bakplate
• Avdekningslister framme og bak
Standard fargevalg: RAL7032 kiselgrå.
Andre farger på forespørsel. Vi har stort
utvalgt av farger på lager og kan også
bestille inn det du måtte ønske.
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Utførelse og utstyr som leveres på bestilling
• Dørene kan åpnes 120º. Store dører er forsterket med profiler som sveises
på innsiden av dørene. Disse profilene gjør det også mulig å montere
utstyr i døren
• Dørene er normalt høyrehengslet, men dette kan enkelt omgjøres til
venstrehengslet om ønskelig
• Standard lås er 6 mm firkantnøkkel, men andre typer lås kan velges etter
behov. Gulvfester leveres separat, N589

• Profilene er av legering EN 6063 og aluminiumsplatene er
EN 3003. Alle skap er forbehandlet og lakkert med polyester
pulverlakk, RAL 7032. Andre farger leveres ved behov.
Bakplaten er normalt ulakkert. Dersom det velges dør bak,
lakkeres denne i skapets farge
• ALS har beskyttelsesgrad IP40. ALS kan oppgraderes til IP54
• ALS er testet og godkjent iht EN 60 439

MÅL OG DIMENSJONER
Lysopning
Bredde -72mm

Dybde

Bredde

Høyde

Lysopning
Høyde -144mm

Skapstørrelser
ALS leveres i alle dimensjoner.

Skreddersøm
Hydal bygger ALS slik at løsningen blir tilpasset nøyaktig
til ditt behov. Både utvendig og innvendig bestemmer du
utførelsen.
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