
Deursysteem Caelum (WP)

Carrier Deur

De carrier deur is een alternatief voor de schuifdeur. 
De kit 5630 Carrier Door WP (36905630) is een 
toevoeging voor onze standaard dubbelschuivende 
deur in dubbele rail.

Compatibel met UX deurpanelen van 980 x 2.100 
mm en 1.180 x 2.100 mm
Opgebouwd uit een dubbele bovenrail en 2 
deurpanelen met dezelfde breedte
Mogelijke openingsbreedte is 1.960 of 2.360 mm
Standaard systeemhoogte is 2.200 mm, maar 3.000 
mm en 4.400 mm zijn ook mogelijk mits 
aanpassingen
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SLOTOPTIES

Slotoptie Benodigde kit Benodigde kit
Hangslot (hangslot zelf 
niet inbegrepen)

6540

Eurocilinder 7610 7700
Assacilinder 7600 7690
Eurocilinder diam. 22 
mm

7630 7700

Kit 5630 Carrier door WP dient toegevoegd te worden bij 
bovenstaande kits per slotoptie.

 
 

Slotoptie Benodigde kit Benodigde kit
Hangslot (hangslot zelf 
niet inbegrepen)

6540

Eurocilinder 7610 7700
Assacilinder 7600 7690
Eurocilinder diam. 22 
mm

7630 7700

Kit 5630 Carrier door WP dient toegevoegd te worden bij 
bovenstaande kits per slotoptie.

 
 

DETAILS

Onderdelen van kit 5630 Carrier door WP. Opgelet: de afbeelding toont niet de hoeveelheden van elk onderdeel.  
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