
 
Match VO

Maattabel Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, opdek (VO) enkeldeurs

Type VO 1 alle maten in mm

Hoogte Breedte Hoogte Breedte Hoogte Breedte Hoogte Breedte
(-5 /+ 5 mm)

norm
630 675 610 710
680 725 660 760
730 775 710 810
780 825 760 860
830 875 810 910
880 925 860 960
930 975 910 1010
980 1025 960 1060
1030 1075 1010 1110

  bij 4 mm rod bij 4 mm rod bij 4 mm rod
2115  *  * *
2315  * * *

bij 15 mm rod bij 15 mm rod bij 15 mm rod
2115 * * *
2315 * * *

bij 20 mm rod bij 20 mm rod bij 20 mm rod
2115 * * *
2315 * * *

bij 28 mm rod bij 28 mm rod bij 28 mm rod
2115 * * *
2315 * * *

bij 35 mm rod bij 35 mm rod bij 35 mm rod
2115 * * *
2315 * * *

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) +41 mm. (stijllengte - 15 mm).
Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.
Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 56 mm. (sparing hoogte + 15 mm).
Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 45 mm. (-5 / +5 mm).
Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 20 mm.
Kozijn  breedte = Deurbreedte (db) + 80 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Vanaf glasbreedte in het zijlicht van 750 mm wordt een tussenkalf geadviseerd.
Minimale breedte zijlichtkozijn = db + 265 mm.
Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 116 mm.
Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Deur afmeting Sparing maat Dagmaat Kozijn (buitenwerks)
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