
Sluiting voor dubbele deur

Espagnolette sluiting

De espagnolettesluiting is een optie voor de dubbele 
draaideuren in het Caelum-systeem. De sluiting wordt 
enkel aan de binnenzijde bediend en biedt meer 
stevigheid in vergelijking met de standaard vloerpin.  

Omvat:

Tweepuntsluiting
Past zowel op rechtse als linkse deuren
De stop beperkt de krukbeweging tussen open en 
gesloten posities
Maximale beweging van beide sluitpennen is 28 mm 
voor 560/13.
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DATA

Systeemcomponenten

36908030 Kit 8030 espagnolette
36901799 Afdekplaat MHL/UX
36908020 Kit bovenverbinding
Bovenverbinding 
in verschillende 
lengtes

Bovenverbinding 50x20 
L=810,910,1010,1110,1310,1510,2110,2510,3000 
mm
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ACCESSOIRES VOOR CAELUM WANDSYSTEEM

Caelum draaideuren zijn verkrijgbaar in een breed gamma 
aan openingsbreedtes en hoogtes. Beschikbare opties 
omvatten een enkele en dubbele raaideur, beiden voorzien 
van slotmechanisme en deurkruk. Andere slotopties zoals 
hangslot en enkele of dubbele cilinder kunnen voorzien 
worden. Deuren zijn verkrijgbaar in hoogtes van 2.200 tot 
3.800 mm en zijn compatibel met het UX450 en UR350 
paneelsysteem.
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