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Deinze, 11/06/2021
Geachte,
BETREFT: REFERENTIE D213048 - Hörmann industriepoort met verticaal beslag te Oostende,
Ik dank u voor uw prijsaanvraag en heb het genoegen u het volgende aan te bieden:
Algemeen
Industriële sectionaaldeur met deurblad uit verzinkt stalen panelen, vingerklembeveiligd buiten en binnen, voorzien van een verf
op basis van polyester. Voorzien van de nodige val- en/of veerbreukbeveiligingen volgens ARAB - richtlijnen.
Veiligheidsvoorzieningen volgens de norm NBN EN 12604. Vergrendeling door middel van een schuif - of draaigrendel, enkel van
binnenuit vergrendelbaar. Gemonteerd torsieverenbeslag met looprails. Scharnierrolhouders met regelbare, kogelgelagerde
kunststof looprollen. EPDM afdichtingen: vloerafdichting met dubbele lip, zijdelingse aansluitlijsten met afdichtingslip, en lateiafdichting.
Torsieveren
Standaard torsieverenbeslag met enkele as, veren voorzien voor 50.000 deurcycli.
Beslagtype
Met een verticaal looprailbeslag met onderliggende torsieveeras (VU-beslag). Een verticaal looprailbeslag met onderliggende
torsieveeras heeft enkele significante voordelen:

Looprails gemonteerd tegen beton, poort gaat in 1 vlak naar omhoog

Gemakkelijker om te monteren (makkelijker aan motor)

Veerbreukherstellingen zijn sneller uit te voeren bij openstaande poort

Geen hoogtewerker nodig bij veerbreuk
Verdere inbouwgegevens zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.
Dagmaten
Dagmaten 2750 x 3500 mm. Zijdelings wordt de poort achter gelakte kokers 120/60 geplaatst.
Panelen
L-profilering Micrograin. Dubbelwandig geïsoleerd, dikte 42 mm – panelen 625/750 mm.
Kleur
Standaardkleur binnenzijde: RAL9002 grijswit
Standaardkleur buitenzijde: RAL3012. Kozijn is standaard gegalvaniseerd. Kozijnbekledingsprofielen in hetzelfde kleur als het
poortblad is voorzien in deze offerte. De kokers van 120/60 als slagvorming zijn in hetzelfde kleur voorzien als de offerte. Bij
donkere kleuren kunnen door zonnewarmte een verhoogde doorbuiging van de panelen en scheuren in de PU-vulling ontstaan.
Dit valt buiten de fabrieksgarantie.
Naar buitendraaiende loopdeur, din rechts, met deurpomp en deurdranger (optioneel).
Standaard deurbeslag – standaardgarnituur gebogen/vlak RVS geborsteld met profielcilinder en een 1-puntsluiting. Deurdranger
met vastzetinrichting voor loopdeur. Antipaniekslot functie B voor kruk buiten, tegen meerprijs. Voorzien van een loopdeurcontact.
Alu - omraming van loopdeur gelakt in hetzelfde kleur als het poortblad. Opstap onderaan slechts 10 mm waardoor deze deur,
onder bepaalde voorwaarden, als volwaardige doorgangsdeur kan gebruikt worden (vluchtdeur). Vrije doorgangsbreedte is 1140
mm, vrije doorgangshoogte is 2205 mm. Deze afmetingen zijn volledig op maat gemaakt om zo een breed als mogelijke opening
te creëren. -> Beton moet wel volledig waterpas zijn voor het vloerprofiel. Poorten met loopdeur worden voorzien van voorlopende
fotocellen VL2 i.p.v. optosensoren.
Automatisatie d.m.v. een middenaandrijving
Aandrijving:
Asaandrijving WA400 met ontkoppeling voor onderhoud/nazicht. Volledig voorgemonteerde asaandrijving, met
kabeltractiebeveiliging, veerbuffers, motor en sturing volledig bedraad, deurbladsensoren met stekker, aansluitkabel met CEEstekker. Zeer sterke en robuuste industriemotor.
Sturing B 445 (2 x 230 V):
Sturing ingebouwd in de drukknoppenkast met foliedrukknop open-stop-dicht voorzien van stekker, met miniatuurslot. Montage
van de stuurkast aan aandrijvingzijde, vlak naast de sectionaaldeur.
Functie (met ongevalbeveiliging) :
Openen en sluiten naar keuze met impuls- of aanhoudend drukken. Zender (HSE 4BS) en een ontvanger (HE 3BS) zijn
inbegrepen. Met optosensoren worden hindernissen of personen herkend.

Uitvoering
Onderstaande prijs met bovenvermelde toebehoren; geplaatst door Torck, incl. huur schaarlift, excl. BTW. + recup sleutelcontact,
uitbraak en wegvoeren van de huidige deur voorzien door klant (Meerprijs uitbraak en wegvoeren huidige deur door Torck
excl. BTW : € 147,-)
VU-beslag, zonder loopdeur – panelen 625/750 mm. Prijs geplaatst excl. BTW

€ 4334.- /poort

VU-beslag, met loopdeur – panelen 625/750 mm. Prijs geplaatst excl. BTW

€ 5691.- /poort

Extra opties
Extra handzender (HSE 4BS)
Bedraad codeklavier
Antipaniekslot functie B voor kruk buiten
Opleg motor WA500 FU (met frequentieomvormer)*

+ € 50.- /stuk
+ € 211.- /stuk
+ € 189.- /stuk
+ € 687.-

* Nieuwste aandrijving WA500 FU met 560 besturing: tot max. 0.575 m/s bij openen. I.p.v. de 0.19 m/s bij de WA400 B 445.

Voeding te voorzien door de elektricien volgens onze voorschriften.

Opmerkingen en montagevoorwaarden :

Indien prijzen met plaatsing inclusief, zijn deze onder voorbehoud van werfcontrole. Bovendien is de montage van de
hierboven vermelde poorten en/of automatisatie voorzien om in 1 fase uit te voeren, tenzij anders overeen gekomen
of expliciet vermeld.

De nodige voorzieningen voor bevestiging van de veeras, horizontale, verticale looprails en benodigde vrije ruimte voor
inbouw van de poort moeten uitgevoerd zijn volgens de inbouwmaten en instructies van Hörmann. Indien extra profielen
voor de montage van de poorten nodig zouden zijn, kunnen deze als meerprijs verrekend worden.

Wisselstroom 230 V dient ons ter beschikking worden gesteld binnen een straal van 30 meter.

Afkitten met siliconen of afwerken met profielen is niet in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.

De vloer en het dak moeten afgewerkt zijn (vloer 100% waterpas).

De montageplaats moet goed bereikbaar zijn.

De poortopeningen moeten vrijgemaakt zijn. De montageplaats moet voldoende vrijgemaakt worden (minimum diepte
= 2 x poorthoogte) om de montage vlot en veilig te kunnen uitvoeren.

Bovenstaande offerte is een variant op het lastenboek.
Levertijd: 13 - 14 weken
Geldigheidsduur van deze offerte: 60 dagen.
Prijzen zijn geleverd en geplaatst excl. BTW voor betaling netto contant, 8 dagen na datum factuur.
Ik sta tot uw dienst voor eventuele inlichtingen en hoop met uw bestelling vereerd te worden.

Vriendelijke groet,
Voor de bv Torck,

Voor akkoord,
(Datum en handtekening)

Anthony De Nys
anthony@torck.be

--------------------------------------------------

Visualisatie – large micro zonder loopdeur, ral 3012

Visualisatie – large micro met loopdeur, ral 3012

Doorsnede beslag

