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dormakaba UNIQUIN toegangs- en ruimte-indelingssysteem 

 

PRODUCTBESCHRIJVING / FUNCTIES 

 

Toegangs- en ruimteindelingssysteem voor in het interieur. 

Bestaande uit een kader- en wandprofielen, glazen of volkern wanden, decoratieve, akoestische en 

technische componenten en beslag voor draai- en schuifdeuren. 

 

TECHNISCHE KENMERKEN 

 

- Materiaal: aluminium 

- Oppervlak: krasvaste poedercoating 

- Draaideuren: tot 130 kg totaalgewicht 

- Schuifdeuren: tot 100 kg totaalgewicht 

- Montage van glaselementen in ESG en VSG (2 x ESG) 

- Uitvoering met houten en/of samengestelde  panelen met diktes tussen 10 en 19 mm 

- Geïntegreerde kabelgoot in het profielsysteem, voor schakelaars en stopcontacten 

- Optioneel: integratie van akoestische elementen (panelen) en media-elementen 

 

GOEDKEURING EN CERTIFICATEN 

 

- Attest van stabiliteit volgens DIN 18008 (5, 6 en 7) en volgens DIN 4103 (1) 

- Testcertificaat voor geluidsisolatie volgens DIN EN ISO 10140-2  

  (van het Fraunhofer-instituut voor bouwfysica / Bouwakoestiek) 

 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 

 

Profielsysteem geschikt voor wand-, vloer- en plafondmontage, 90-graden binnen- en buitenhoeken en T-

verbindingen. 

 

PRODUCTVARIANT 

 

Totale breedte wand: ............. mm 

Totale hoogte wand: .............. mm 

 

Hoekverbindingen: 

- Binnenhoek – aantal: .......... 

- Buitenhoek – aantal: ......... 

- T-verbinding – aantal: ......... 

 

Montagewijze: 

- in de muuropening: ......... 

- in de glazen opening: .......... 
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Draaideur: 

Draaideur met kozijn voor glas, bestaande uit 

Standaard slot (PZ) deurgreep en 2 of 3 scharnieren 

(afhankelijk van de hoogte van de draaideur) 

- Deurhoogte (max. 2.200 mm): ............. mm 

- Deurhoogte (2.201 - 2.600 mm): ............. mm 

- Deurhoogte (2.601 - 3.000 mm): ............. mm  

 

Draaideur met kozijn voor hout, bestaande uit 

Standaard slot (PZ), deurgreep en 2 of 3 scharnieren 

(afhankelijk van de hoogte van de draaideur) 

- Deurhoogte (max. 2.200 mm): ............. mm 

- Deurhoogte (2.201 - 2.600 mm): ............. mm 

- Deurhoogte (2.601 - 3.000 mm): ............. mm  

 

Deuren met of zonder bovenlicht: 

- Aantal glazen deuren zonder bovenlicht: ............. 

- Aantal glazen deuren met bovenlicht: ............. 

- Aantal houten deuren zonder bovenlicht: ............. 

- Aantal houten deuren met bovenlicht: ............. 

 

Montageprofielen voor glasdiktes van 10 tot 19 mm: 

- Klemprofiel voor gehard veiligheidsglas - glasdikte in mm: ............. mm 

- Klemprofiel voor VSG uit 2 x ESG - glasdikte in mm: ............. mm 

 

Profielsysteem FV55-1619 voor panelen met een materiaaldikte van 16 tot 19 mm 

voor panelen met een vlakheidsafwijking groter dan 15mm op 10m: ..........  

 

In plaats van glas: 

- in hout – specifieke beschrijving: ‘............’ 

- ander composietmateriaal – specifieke beschrijving: ‘............’ 

Beschrijving: ‘............’ 

 

Schuifdeuren: 

- Aantal schuifdeuren inclusief deurgreep: ............ 

 

Glazen deur(en) 

- Aantal 1-vleugelige deuren: ............ 

- Aantal 2-vleugelige deuren: ............ 

 

Houten deur(en) 

- Aantal 1-vleugelige deuren: ............ 

- Aantal 2-vleugelige deuren: ............ 
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DEURTYPE 

 

Glasdeur, houten deur of andere composietmaterialen 

 

MONTAGEWIJZE 

 

Wand-, vloer- of plafondmontage 

 

KLEUR 

 

TIGER FINE STRUCTURE 029/71334 Antraciet / Grafiet 

 

OPTIES 

 

Geluidsisolatie* tot 40 db (*niet voor schuifdeuren) 

- draaideuren met deurdrangers en afdichting: ............ 

- vaste beglazing: ............ 

 

Functie ‘nooduitgang’, conform de norm DIN EN 179: ............ 

Paniekfunctie, conform de norm DIN EN 1125: ............ 

 

Toegangscontrole met c-lever compact beslag 

- als enkel slot: ............ 

- volgens sluitplan: ............ 

 

Akoestisch element (systeemconform via contractpartner) 

aluminium recycleerbaar kaderframe met duurzaam akoestisch spandoek, 

afmetingen individueel te bepalen, omkeerbare glasmontage met zelfklevende bevestigingspunten. 

Voorzien van LED verlichting: ............ 

Het textiel is vervangbaar en de print (opdruk) kan individueel gekozen worden. 

 

Media-element (systeemconformiteit via contractpartner) 

Specifieke beschrijving: ‘............’ 

mailto:info.be@dormakaba.com
http://www.dormakaba.be/

