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Soltaire - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee 
deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het 
aluminium frame van hoge kwaliteit resulteert in een robuust 
systeem, ideaal voor gebouwen of gebieden met een hoog-
frequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende 
voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die een-
voudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt 
voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn 
twee sets van toepassing. 

Beschikbare accessoires zijn onder andere een set voor 
een professionele afwerking en een zelf-sluitend systeem, 
compleet met een speciaal aangepaste stijl waardoor 
deuren zichzelf na opening sluiten. Soltaire - Inbouw set 
is ook beschikbaar als geautomatiseerd systeem.

Standaard set bestaat uit:
• Geanodiseerde aluminium rail (120) met uitsparing
• Aluminium staanders en dwarsliggers met 
 bevestigingsbeugels en geleider
• Hangrollen, stops en bevestigingsmateriaal 
• Montage-instructies  

Opties:
• 30 minuten brandwerend* (FD30): gecertifi ceerd  
 volgens EN1634
• Eenzijdige Softclose (max. deurgewicht 80 kg)
• Afwerkset hout en afwerkset zelfsluitend**
• Veerbuff er DB/85
• Inlaatkommen: 144S, ovaal RVS
   400SS, rechthoekig RVS

DB/85

30 MIN
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Deurgewicht 
max.

Deurbreedte 
max.

Deurhoogte 
max.

Deurdikte 
max.

Softclose
Wanddikte 
afgewerkt

Opstelling

PDKPRO10/125 120 kg 930 mm 2315 mm 28-54 mm Nee 125 mm

PROSOFT10/125 80 kg 930 mm 2315 mm 28-54 mm Ja 125 mm

LK10/125 Afwerkset hout 35-44 mm 125 mm

LK10FD30/125
Afwerkset hout

30 min. brandwerend*
44 mm 150 mm

SC10/125** Afwerkset zelfsluitend 35-44 mm 125 mm

SC10FD30/125**
Afwerkset zelfsluitend
30 min. brandwerend*

44 mm 150 mm

Verklaring codes:
• OW = dagmaat breedte
• OH = dagmaat hoogte
• DH = deurhoogte
• DW = deurbreedte
• COH = werkelijke openingshoogte
• COW = werkelijke openingsbreedte
• WT = wanddikte afgewerkt

LK10/125
Afwerkset 

hout

Aluminium
frame

SC10/125
Afwerkset

zelfsluitend

W
T

12,5
OW = (DWx2)+30

OW = (DWx2)+30

COW = DW-50

35
-4

4

O
H

 =
 D

H
+

70

Standaard sets *Twee brandbestendige platen (12,5 mm) dienen aan beide zijden aangebracht te worden (tot. wanddikte: 150 mm)
**Afwerkset zelfsluitend werkt het beste met een Softclose (PROSOFT10/125)
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