Nieuwe LIPS Top Line paniekopeners
Deze serie voldoet aan alle veiligheidseisen en
speelt in op de laatste architectonische trends.
Ook montage op een glazen deur behoort tot
de mogelijkheden.

LIPS Top Line
Top Line paniekopeners voldoen aan alle veiligheidseisen conform
NEN-EN 1125. En biedt u het hoogst haalbare op het gebied van
veiligheid, inbraakwerendheid, duurzaamheid en comfort.

LAGE OPENINGSDRUK ZONDER
ZIJDELINGSE BELASTING
De norm geeft aan dat de
openingsdruk op de
paniekbalk maximaal 80N
mag bedragen. Top Line heeft
een extreem lage
openingsdruk van 30N.
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LAGE OPENINGSDRUK MET
ZIJDELINGSE BELASTING
Met een zijdelingse druk van
1000N moet de paniekbalk
met een uiterste belasting van
220N kunnen worden
geopend.
De openingsdruk van Top Line
bedraagt slechts 60N.
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HOGE GEBRUIKSFREQUENTIE
Regelgeving vereist een test
van minimaal 200.000
openingscycli.
Top Line is getest op
2.000.000 openingscycli.
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HOGE INBRAAKWERENDHEID
De norm vereist een
inbraakweerstand van 1000N
gedurende een bepaalde
periode. Top Line scoort op dit
gebied 10 keer beter.
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MINIMALE VOORSTAND OP DEURBLAD
De voorstand van de
paniekbalk mag maximaal
150mm bedragen op het
deurblad. Top Line heeft een
voorstand van slechts 60mm.
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LIPS Top Line
ALGEMENE KENMERKEN
- Voldoet aan NEN-EN 1125
- CE-codering 37611422B
- Paniekopener type B
- Geschikt voor enkele en dubbele deuren
- Links en rechts toepasbaar
- Montage volledig opbouw op hout, aluminium, metaal en kunststof
- Ook geschikt voor montage op een glazen deur met glasmodule
- 240 uur corrosiebestendig in zoutsproeitest
- Getest op 2.000.000 maal openen en sluiten
- Standaardkleuren: zilvergrijs en zilvergrijs-limoengroen
- Verkrijgbaar in 1-, 2- en 3-punts uitvoering
- Dagschootvergrendeling op horizontale-, onder- en bovensluiting
- Mogelijkheid voor uitvoering met volledig vlakke vloersluitplaat,
voor probleemloze doorgang
- Verkrijgbaar met zijsluitingen

- Breedtes 781 en 1181mm
- Standaardhoogte 2230mm
- Hoogte met verlengset maximaal 3140 mm
- Eenvoudig in te korten
- Één uur brandwerend
- Lage openingsdruk
- Tien jaar garantie
- Onderhoudsarm
- Anti-vandalismebestendig buitenbeslag

Het eigentijdse design en innovatieve technische ontwerp sluiten
perfect aan op situaties waar zware inbraakwerendheid gewenst is
en een hoge gebruiksfrequentie van toepassing is. Specifieke
werkgebieden zijn: grote infrastructurele projecten, ziekenhuizen,
universiteiten, hoge scholen, roc’s, theaters, bioscopen, et cetera.

De Top Line is ontworpen in samenwerking met DHEMEN DESIGN
en onderscheiden tijdens de prestigieuze IF 2007 ontwerpwedstrijd.

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.
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