
 
Match VS

Maattabel Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) enkeldeurs

Type VS 1 alle maten in mm

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

norm rijke maat
630 626 670 602 702
680 676 720 652 752
730 726 770 702 802
780 776 820 752 852
830 826 870 802 902
880 876 920 852 952
930 926 970 902 1002
1030 1026 1070 1002 1102

bij 22 mm rod bij 22 mm rod bij 22 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) + 47 mm. (stijllengte - 15 mm).
Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.
Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 62 mm. (sparing hoogte +15 mm).
Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 44 mm. (-5 / + 5 mm).
Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.
Kozijn  breedte = Rijke maat (rm) + 76 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Minimale breedte zijlichtkozijn = rm + 259 mm.
Maximale kozijnbreedte = 1600 mm.
Minimale stijllengte = deurhoogte + rod + 116 mm.
Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Kozijn (buitenwerks)Deur afmeting Sparing maat
Breedte

Dagmaat
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