
TheuFria inbraakwerende deurgehelen
Rf 1/2h en Rf 1h

• Stalen kozijn met aangelaste verankerpunten
• Meerpuntslot met geharde schoten en haken
• Zware inox nastelbare scharnieren
• Geluidwerende dichting
• Diverse afwerkingen deurblad
• Veiligheidsbeslag optioneel

TheuFria inbraakwerende
deurgehelen Rf 1/2h en Rf 1h

doors & frames



TheuFria inbraakwerende deurgehelen Rf 1/2h en Rf 1h
De TheuFria deurgehelen zijn inbraakwerend klasse 3 (STS 53) en brandwerend 1/2h
of 1h. Dat maakt het deurelement uiterst geschikt als inkomdeur van een appartement 
of bureel, en voor het beveiligen van o.a. private wapenkluizen en opslagruimen voor 
computerbestanden. 

Uitvoeringen
•  Stompe uitvoering
•  Inbraakwerend
•  Brandwerend Rf 1/2h of Rf 1h

Afwerking
Deur
•  Vervo om te verven, Vervolux witlak, 
    Brucoral HPL
Kozijn
•  Sendzimirverzinkt staal 1,5 mm
•  Kras- en stootvaste poederlaklaag
•  Voorzien van grondlak of gelakt in 
    RAL 1013 of RAL 9010
•  Geluiddempende snoerafdichting

Toepassingsgebied
TheuFria deurgehelen worden toe-
gepast in de woning- en utiliteitsbouw.
De deurgehelen voldoen ruimschoots 
aan de regel- en wetgeving.

TheuFria deur
Het deurblad van de TheuFria deuren is met metaalschermen versterkt en gestabiliseerd. De deuren zijn voorzien van 
inbraakwerend hang- en sluitwerk, onder andere zware inox 120mm scharnieren met nastelmogelijkheid, 
meerpuntsslot met geharde schoten en haken voor een onverbrekelijke verbinding met de omlijsting. Aan de scharnierzijde 
zijn drie stuks dievennokken voorzien. Standaard wordt een bodemdichting geplaatst en een deurspion meegeleverd. De 
TheuFria deuren zijn leverbaar in witlak, met hardkunststof-toplaag (HPL) of om te verven. 

TheuFria kozijn
De TheuFria kozijnen worden vervaardigd uit sendzimirverzinkt staal met een materiaaldikte van 1,5 mm. De 
kozijnen zijn voorzien van een hoogwaardige kras- en stootvaste grondlaag of laklaag in de kleur crème (RAL 1013) of wit 
(RAL 9010). Hierdoor zijn de kozijnen verzekerd van een langdurige bescherming. Alle overige RAL-kleuren zijn eveneens 
beschikbaar. In de aanslag van de kozijnen wordt een geluidwerende dichting toegepast.
TheuFria inbraakwerende deurgehelen zijn perfect te combineren met andere Theuma binnendeuren en houten of metalen 
montagekozijnen.

Standaard afmetingen
Deurdikte: 50 mm
Deurbreedte: 630 – 1130 mm
Deurhoogte: 2015 – 2115 mm
Minimale muurdikte: 100 mm
Maximale muurdikte: 360 mm
Verstelbaarheid van 13mm
Overige afmetingen zijn op aanvraag 
leverbaar.
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Meerpuntslot met geharde schoten en hakenZware inox scharnieren Geluidwerende dichting

Stalen kozijn met aangelaste verankerpunten
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Aanvullende informatie
Aanvullende informatie kan u inzien en downloaden op www.theuma.be.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal in de bedrijfsvoering van Theuma. Wij 
doen op verantwoorde en duurzame wijze zaken met onze klanten en leveranciers, en nemen 
verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarbij 
volgen wij de internationale richtlijn ISO 26000.

vraag ons naar de mogelijkheden op FSC-gebied


