
PP Troax Classic

Deur UR P 900

De UR P 900 draaideur in volle plaat biedt een 
alternatief voor gaasdeuren en is bedoeld voor 
opslagruimtes waarvan de inhoud aan het zicht 
onttrokken dient te worden. De deur wordt geleverd 
met hangslotplaatjes. De deuren zijn verkrijgbaar in 
hoogte 2.200mm en ze zijn compatibel met het type P 
wandsysteem. Het rafme en het vaste gaaspaneel 
bovenaan zijn gepoedercoat in RAL 7037 en de volle 
gegolfde inzetplaat heeft een aluminium zink 
uitvoering. De deuren worden voorgemonteerd 
geleverd en zijn klaar voor installatie.
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DATA

Deurafmetingen

Totale hoogte 
(mm)

Hoogte deuropening 
(mm)

Totale breedte 
(mm)

2200 1975 900
Dikte staalplaat 0,5mm, kader deurblad 30x20 mm

Deurafmetingen

Totale hoogte 
(mm)

Hoogte deuropening 
(mm)

Totale breedte 
(mm)

2200 1975 900
Dikte staalplaat 0,5mm, kader deurblad 30x20 mm

ACCESSOIRES

Cutting profiel om paneel in hoogte aan te passen
End-profiel om paneel in breedte aan te 

passen
U-profiel UR 19x19x2200 afwerkprofiel voor breedte en 

hoogte
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