
Hængslede branddøre BS60
- Industri og køl

DAN-doors hængslede branddøre 
kombinerer det umiskendelige præg af 
kvalitet, præcis forarbejdning og gedi-
gen håndværksmæssig udførsel med 
et elegant og tidløst design og lever 
dermed op til levnedsmiddelindustriens 
høje krav.

Vores døre opfylder kravene i ”Food-
stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC”.

DAN-doors – en verden af døre…
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Dørtykkelse
60 og 62 mm.

Dimensioner
Udføres efter kundeønske, dog max B 
1100 x H 2200 for 1-fløjede branddøre 
samt max B 2200 x H 2200 for 2-fløjede 
branddøre.

Isoleringsmateriale
Uorganisk materiale med god isolerings-
evne.

Dørblad
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller 
rustfri stål i slebet, cirkelpoleret eller 
mønstervalset udførsel. Rengøringsven-
lig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm
1,0 mm (ved 60 mm dørtykkelse) og 1,5 
mm (ved 62 mm dørtykkelse) rustfri
med montagehuller og tilhørende af-
dækningspropper. Karmen er isoleret 
med uorganisk materiale.

Tætningslister
Ved kølerum udført i siliconegummi, 
som er tilpasset brandkrav og godkendt 

til levnedsmiddelbrug. Tætningslister 
kan skiftes uden brug af værktøj.

Hængsler
Rustfri stål med bronzebøsninger.

Håndtag
Greb samt langskilte i rustfri stål med 
bronzeleje. Låsekasse med rustfri stolpe 
leveres forberedt for cylinder. Leveres 
standard med langskilte eller langskilte 
for låsecylinder.

Dørpumpe
Dørpumpe i kraftig udførsel tilpasset 
den enkelte dør. To dørpumper og syn-
kronbeslag på 2-fløjede døre.

Opskumningsliste
Ekspanderende brandpastaliste – kun 
ved kølerum.

2-fløjede døre
Leveres med rustfri smækpaskvil på 
stående dørblad. Leveres med synkron-
beslag for lukning af stående dør først 
samt ekstra dørpumpe på stående 
dørblad.

Ekstra udstyr
Dørtrin i rustfri stål, vandnæse til udven-
dige døre, cylinderlås samt sparkepla-
der i hhv. 300 eller 800 mm højde.

DAN-doors hængslede branddøre er godkendte i henhold til DS 1052.2.
I henhold til denne kan DAN-doors hængslede branddøre modstå 60 minutters brandtest. For kølerum er 
døren som standard udstyret med tætningsliste for køl samt en opskumningsliste, der forsegler døren i 
tilfælde af brand. For industri er BS-60 døren uden tætningsliste.

DAN-doors hængslede branddøre kan leveres i forskellige overflader i 1- og 2-fløjede udgaver.

johnsen.dk

Retten til tekniske forbedringer forbeholdes 
Juni 2010 - www.dan-doors.dk

Godkendt til 60 minutter


