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dormakaba TP/TA doorlopende plinten 
 
De TP/TA doorlopende boven- en onderplinten met hoogte 76,5 mm of 100 mm en gemonteerde dikte 32 mm voor 8-12 mm 
hardglazen pendeldeuren (TP), aanslagdeuren (TA), schuifdeuren en vaste panelen, zijn samengesteld uit: 
▪ twee basisprofielen in vol geëxtrudeerd aluminium welke door middel van verzonken M8 bouten om de 150 mm afwisselend 

aan binnen- en buitenzijde met 20 Nm op het glas geklemd worden; 
hiervoor zijn geen glasbewerkingen vereist (uitzondering:plinten met elektomagnetische tegenkast of met dubbel 
slotmechanisme) 

▪ twee op te clipsen afdekprofielen, naar keuze uitgevoerd in: 
o aluminium, geanodiseerd of poedergecoat; 
o messing, gepolierd; 
o edelstaal, mat geborsteld of gepolierd; 

▪ twee kopse afdekplaatjes in zwart geanodiseerd aluminium; 
▪ functionele modules volgens uitvoering. 
 

 
De TP/TA doorlopende plinten kunnen naar keuze uitgevoerd worden: 
▪ voor toepassing met vloerveer of vloerspil; 
▪ met corrosiebestendige onderspil voor vochtige ruimtes; 
▪ voor toepassing met boventaats of kozijndorpelveer (enkel TP); 
▪ met tochtborstels of rubberwissers; 
▪ met één- of tweezijdig vrije glaskanten; 
▪ klemvrij (enkel TP) = draaipuntsafstand 18 mm; 
 

 
De maximale deurdimensies welke met de met TP/TA plinten gerealiseerd kunnen worden, zijn bepaald als volgt: 
 
▪ TP pendeldeuren met boven-hoekbeslag en onderplint met fijngegoten edelstalen lagerinzet: 

o maximaal deurgewicht 80 kg, 
o maximale deurbreedte 1.100 mm, 
o maximale deurhoogte 3.000 mm; 
 

▪ TP pendeldeuren met boven-hoekbeslag en onderplint met smeedstalen verstevigingshendel: 
o maximaal deurgewicht 80 kg, 
o maximale deurbreedte 1.200 mm, 
o maximale deurhoogte 3.000 mm; 
 

▪ TP pendeldeuren met bovenplint en onderplint met fijngegoten edelstalen lagerinzet: 
o maximaal deurgewicht 80 kg, 
o maximale deurbreedte 1.200 mm, 
o maximale deurhoogte 3.000 mm; 
 

▪ TP pendeldeuren met bovenplint en onderplint met smeedstalen verstevigingshendel: 
o maximaal deurgewicht 150 kg, 
o maximale deurbreedte 1.400 mm, 
o maximale deurhoogte 4.000 mm; 

 
▪ zeer intensief gebruikte TP pendeldeuren met bovenplint en onderplint met smeedstalen verstevigingshendel: 

o maximaal deurgewicht 120 kg, 
o maximale deurbreedte 1.200 mm; 
 

▪ TA aanslagdeuren met 34mm draaiarm (zonder slag): 
o maximaal deurgewicht 100 kg, 
o maximale deurbreedte 1.200mm; 
 

▪ TA aanslagdeuren met 40mm draaiarm (24mm slagdiepte): 
o maximaal deurgewicht 100 kg, 
o maximale deurbreedte 1.200mm; 
 

▪ TA aanslagdeuren met 41-58mm draaiarm(25-40mm slagdiepte): 
o maximaal deurgewicht 80 kg, 
o maximale deurbreedte 1.000 mm; 

 
 
De TP/TA plinten zijn verkrijgbaar in volgende uitvoeringen: 
▪ niet afsluitbaar; 
▪ met 1-toerig naar boven/onder sluitend Europrofielcylinderslot, met cilinderrozetten en versterkte stalen nachtschoot ø 15 mm; 
▪ met 2- toerig zijdelings sluitend Europrofielcylinderslot, met cilinderrozetten en stalen nachtschoot 35 x 11,5mm; 
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▪ met 1-toerig naar boven/onder sluitend Europrofielcylinderslot, met cilinderrozetten en versterkte stalen nachtschoot ø 15mm, 
 en 1- toerig zijdelings sluitend Europrofielcylinderslot met dagschoot, met cilinderrozetten; 
▪ met elektromagnetische tegenkast voor dagschoot, naar keuze 

o arbeidsstroomfunctie of ruststroomfunctie, 
o 6V tot 24V gelijkspanning of wisselspanning, 
o met of zonder terugmeldcontact en 1-toerig naar boven/onder sluitend Europrofielcylinderslot, met   
 cilinderrozetten en versterkte stalen nachtschoot ø15mm; 

▪ met tegenkast voor zijdelings sluitend slot; 
▪ met vloer/plafondmontageprofiel voor vaste panelen. 
 
 

 
 

Afbeeldingen TP/TA-plinten: 
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