
Bij toepassing op de bovenste en onderste deurrand zorgen de TP/TA 
EASY Safe deurplinten voor een hoge stabiliteit van zeer brede of frequent 
gebruikte deuren.  Onderaan dienen ze - als alternatief voor hoekbeslag - 
ook als stootbescherming.  Door het op het dormakaba hoekbeslag 
gebaseerde design en afwerking bieden ze een optisch harmonische en 
ook veilige toevoeging bij complexe volglasconstructies. 

 
In projecten met shopfront-/
ingangsoplossingen zoals de 
horizontale schuifwanden 
(HSW) of vouw-/schuifwanden 
(FSW) is het design van de 
plinten nu nog consistenter. 
De optionele borstelafdichtingen 
met extra folie boven- en 
onderaan verminderen de tocht 
aanzienlijk, vooral omdat de 
afdichtingen ook langs de 
vergrendelingen en dus zonder 
onderbrekingen, de volledige 
vleugelbreedte afdekken. De 
klembare draaipuntinzetstukken 
kunnen traploos gepositioneerd 
en moeiteloos in de nieuwe 
deurplint geïnstalleerd worden. 

Voordelen:

• Traploos verstelbare draai-
punten  (bv. 20 / 55 / 65 mm).

• Diverse vergrendelingsmoge-
lijkheden door afzonderlijke 
module (bv. slotinzetstukken 
voor een profielcilinder, 
E-opener).

• Veilige toepassing van 
verschillende glassoorten: 
ESG, VSG uit 2 x ESG, TVG.

• Glasdikten van 10 tot 19 mm 
met tussenlagen uitvoerbaar.

• Clamp&Glue-technologie (bij 
VSG voorgeschreven) is 
optioneel ook bij de andere 
glassoorten mogelijk - voor 
verhoogde veiligheid.

• De hogere deurplint (nu 105 
mm) heeft een diepere 
glasinzet. Deze kunnen de 
reeds geïnstalleerde 
deurplinten (100 mm) van 
dormakaba vervangen. 

• Naast standaardoppervlakken 
zoals RVS gesatineerd, Alu 
zilver of Niro geanodiseerd en 
diverse standaardpoeder-
coatings in RAL-kleuren, zijn 
ook uiterst weerbestendig 
gecoate oppervlakken 
mogelijk. 

TP/TA EASY Safe
Plinten voor pendel- 
en aanslagdeuren
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De plinten voor 
vaste glaswanden 
met centrale 
bevestiging zijn 
optisch identiek 
(schaduwvoeg 
onderaan) aan  
de deurplinten. 
 



Pendeldeuren

Vleugeltype Onderste deurplint 
standaard

Onderste deurplint in  
speciale uitvoering met 
onderste hoofdarm voor 

stalen deuren

Opmerkingen

Gewicht 
kg

Breedte 
mm

Hoogte
mm

Gewicht 
kg

Breedte 
mm

Hoogte
mm

 * Bij frequent 
gebruikte deuren 
raden wij aan om 
de hoofdarm voor 
stalen deuren bij 
lagere maximum-
waar den te 
gebruiken.

 ** Draaipunt 20 mm
*** Enkel voor 

pendeldeuren 
met deurplint 
onder- en 
bovenaan

Pendeldeurplinten, gecombineerd 
met ...

... Hoekbeslag UNIVERSAL ● 110 1.200 3.000 120 1.200 3.500

... Hoekbeslag MUNDUS 1)

MUNDUS Comfort                                         ● 150 1.200 3.000 150* 1.200* 3.000*

MUNDUS Premium ● 150 1.200 3.000 200 
(170*)

1.300 
(1.200*)

3.800 
(3.500*)

...  Hoekbeslag UNIVERSAL  klemvrij** ● 100 1.100 3.000

... Deurplinten standaard ● 150 1.200 3.500 200*** 
(150*)

1.400*** 
(1.200*)

4.000 
(3.500*)

... Deurplinten klemvrij ● 120 1.200 3.500

Aanslagdeuren

Vleugeltype Onderste deurrail 
standaard

Opmerkingen

Gewicht 
kg

Breedte 
mm

Hoogte
mm

Aanslagdeurrails in volglas- 
constructies, gecombineerd met ...

Hoofdarm van 34 mm 
voor volglasconstructies

... Hoekbeslag EA ●
100 1.200 3.000

... Deurplinten standaard ● 100 1.200 3.500

Aanslagdeurplinten in deurlijsten 
(24ste / 26ste sponning), 
gecombineerd met ...

Hoofdarm van 40 mm / 42 mm 
voor sponningdiepte van  
24 mm / 26 mm

... Hoekbeslag EA ● 90 1.100 3.000

... Deurplinten standaard ● 90 1.100 3.500

Aanslagdeurplinten in deurlijsten 
(27ste – 40ste sponning), 
gecombineerd met ...

Hoofdarm van 43 mm / 58 mm 
voor sponningdiepte van  
27 mm  – 40 mm

... Hoekbeslag EA ● 80 1.000 3.000

... Deurplinten standaard ● 80 1.000 3.500

Aandraaimoment voor bevestigingsschroeven: schroeven M8: 15 Nm

1) Deuren met een gewicht vanaf 150 kg of een hoogte vanaf 3.000 mm moeten verlijmd worden. Voor de verlijming zie matrix voor 
deurafmetingen, Technische Catalogus beslag voor volglasconstructies (Fittings for Toughened Glass Assemblies). 

Technische gegevens

Maximum afmetingen voor pendel- en aanslagdeuren bij gebruik van de onderste deurplint in combinatie met 
een deurplint of hoekbeslag bovenaan.
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Heeft u vragen of wenst u meer informatie?  We helpen u graag. 

dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | B-8000 Brugge | +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl


