
Sikring mod indbrud, brand og lyd 

i samme løsning!

- ny unik RC4 ståldør fra Multi-Tek

Hvorfor vælge sikring mod enten indbrud, brand eller lyd, når 

du kan sikre mod flere fareelementer i én og samme løsning?

Multi-Tek's nye RC4 ståldør, sætter nye standarder for sikring i 

byggerier.

Vi tilbyder:

       En af markedets absolut bedste sikkerhedsdøre i klasse 

 RC4 (EN1627)

       Mulighed for brandsikring (EI2-60)

        Lyddæmpning helt op til 45dB

Desuden får du en ståldør med lav u-værdi, og dermed høj 

isoleringsevne og energibesparelser til følge.

RC4 døren er udviklet i samarbejde med førende danske vid-

ensinstitutioner (Teknologisk Institut, DBI og Force 

Technology), og ikke mindst i samspil med en af vores kunder.

Vi har mere end 30 års erfaring med speciel udvikling og 

produktion af ståldøre efter vores kunders ønsker og behov.

Vil du vide mere om RC4 ståldøre eller andre af vores dansk 

producerede løsninger, er vi klar til at hjælpe på:

Tlf.: 8711 0090

Mail: info@multitek.dk
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RC4 - TEKNISKE DATA

  Testet og godkendt i klasse RC4 iht. EN1627 som    

 indadgående såvel som udadgående dør

  Udviklet med henblik på at optimere u-værdien (1,40 for  

 reference størrelse BxH 1230x2180 mm)

  Mulighed for lyddæmpende tætningsliste

 (Rw = 40 dB hhv 45 dB)

  Mulighed for brandcertificering (EI2-60)

  Karmen er udført i 2,0 mm stålplade med special   

 forstærkninger

  Dørbladet er udført i 1,25 mm stålplader med special  

 forstærkninger

  Døren aflåses som standard med 2 låse: 

 Assa Abloy 510 hhv 411

  Døren har som standard 3 sikringstappe i dørens bagkant

  Døren har som standard 4 hængsler

  For sikker og samtidig nem montage, leveres døren med  

 særlige montagebøsninger

  Mulighed for indbygget belysning

Vil du vide mere om RC4 ståldøre eller andre af vores dansk produc-

erede løsninger, er vi klar til at hjælpe på:

Tlf.: 8711 0090

Mail: info@multitek.dk
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