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DORMA RSP 80  
Schuifdeursysteem voor volglas deuren. 
 
Beslagset voor volglazen schuifdeuren met puntgeschroefde bevestiging van de rolwagen op het 
glas.  Het beslag is vervaardigt uit aluminium met geanodiseerde oppervlakte behandeling. 
 
Getest volgens EN 1527 (klasse 3 - 50.000 bewegingscycli - max. 30 N van de deurmassa mag 
benut worden als beginweerstand om de deur in beweging te krijgen). 
  
Tweedelige looprail, wandaansluitprofiel en C-profiel met kunststof afdekprofiel voor een 
eenvoudige montage. 
 
De verplaatsing van de deur wordt begrensd door middel van een vrij positioneerbare stopper op 
de looprail.  De looprail heeft een doorsnede van Ø 30 mm. 
 
De loopwagen wordt met puntglashouders aan het glas verschroefd, ontworpen voor 8 mm en 10 
mm gehard glas. 
 
Alle bevestigingen zijn afgedekt. 
 
Levering en installatie van een volglazen schuifdeur (max. deurgewicht 80 kg) met maximale 
dagmaat van 1.000 mm voor wandmontage.  (Deurvleugel = dagmaat + 2 x 40 mm overlapping) 
 
Uitvoeringen: 
(  ) EV1 deco (gesatineerde oppervlakte, aluminium naturel geanodiseerd).  
(  ) andere uitvoering op aanvraag.  
 
... aant. (   ) voor 8 mm gehard glas  
  (   ) voor 10 mm gehard glas 
 
Elke set bestaat uit:  
 1 wandaansluitprofiel, voorgeboord, 1997 mm lengte.                    
 1 C-profiel met kunststofafdekprofiel en 2 eindkappen, 1997 mm lengte. 
 2 loopwagens met uitvalbeveiliging. 
 2 deurstoppers (voor montage op de rail). 
 1 opbouw vloergeleider met breedte 50 mm. 

 
... aant. deurvleugel:  
  breedte = …… mm, hoogte = .….. mm,                      
  met 4 boringen van Ø 26 mm,  
  voor puntgeschroefde bevestiging van de rolwagen, 
  eventueel boringen voor deurgreep of deurknop. 
 
Opmerkingen: 
Toepassing als enkele schuifdeur.  
Andere afmetingen op aanvraag. 
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DORMA RSP 80 
schuifdeursysteem voor houten deuren. 
 
Beslagset voor houten schuifdeuren met puntgeschroefde bevestiging van de rolwagen op het 
houten deurblad.  Het beslag is vervaardigt uit aluminium met geanodiseerde oppervlakte 
behandeling. 
 
Getest volgens EN 1527 (klasse 3 - 50.000 bewegingscycli – max. 30 N van de deurmassa mag 
benut worden als beginweerstand om de deur in beweging te krijgen). 
 
Tweedelige looprail, wandaansluitprofiel met opvulprofiel en C-profiel met kunststof afdekprofiel 
voor een eenvoudige montage.  
 
De verplaatsing van de deur wordt begrensd door middel van een vrij positioneerbare stopper op 
de looprail.  De looprail heeft een doorsnede van Ø 30 mm.  
 
De loopwagen wordt met punthouders op het houten deurblad verschroefd, ontworpen voor 
deurdiktes van 25 tot 40 mm. 
  
Alle bevestigingen zijn afgedekt.  
 
Levering en installatie voor een houten schuifdeur (max. deurgewicht 80 kg) met maximale 
dagmaat van 1.000 mm voor wandmontage. 
 
Uitvoeringen: 
(  ) EV1 deco (gesatineerd oppervlakte, aluminium naturel geanodiseerd).  
(  ) andere uitvoering op aanvraag.  
 
... aant. (   ) voor 25-40 mm houten paneel  
 
Elke set bestaat uit:  
 1 opvulprofiel, voorgeboord, 1997 mm lengte. 
 1 wandaansluitprofiel, voorgeboord, 1997 mm lengte.                 
 1 C-profiel met kunststofafdekprofiel en 2 eindkappen, 1997 mm lengte. 
 2 loopwagens met uitvalbeveiliging. 
 2 deurstoppers (voor montage op de rail).  
 1 opbouw vloergeleider, 50 mm breed, voor houten deur. 

 
... aant.        deurvleugel:  
 breedte = .……. mm, hoogte = .…….. mm, 
                    met 4 boringen van Ø 26 mm,  
                    voor puntgeschroefde bevestiging van de rolwagen, 
                    eventueel boringen voor deurgreep of deurknop. 
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