Stabu
Belpaneel

B613310.062.f01
versie: 107.
1
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Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
Type: belpaneel#
\, in combinatie met postkast.....
\, enkele opstelling. \.....
#
\Montageuitvoering: in kozijn.
\Montageuitvoering: tegen de wand.
\Montageuitvoering: in de wand.
#
\Materiaal frontplaat: corrosievast staal, kwaliteit
1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
\Materiaal frontplaat: corrosievast staal, kwaliteit
1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
\Materiaal frontplaat: hardkunststof Trespa,
dikte 8 mm.
\Materiaal frontplaat: zincorplaat.
OPMERKING: zincorplaat voor binnentoepassing.
#
\Materiaal belpaneeldeur: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05.
\Materiaal belpaneeldeur: hardkunststof Trespa, dikte
8 mm.
\Materiaal belpaneeldeur: zincorplaat.
OPMERKING: zincorplaat voor binnentoepassing.
#
\Oppervlaktebehandeling: polyester gepoedercoat.
\Oppervlaktebehandeling: geborsteld.
#
\Kleur (RAL): .....
#
\Afmetingen.....
#
\Belpaneeldeur uitneembaar en afsluitbaar met
gelijksluitende verchroomde cilindersloten.

10 #
\.....
11 #
\Beldrukker:
12 #
\- serie I: nummerplaatje, beldrukker, naamplaatje.
\- serie II: beldrukker, nummerplaatje.
\- serie III: beldrukker, nummer/naamplaathouder.
\- serie IV: beldrukker, nummerplaatje.
\-	serie VI: nummergravering, beldrukker,
naamplaatuitsparing.
\-	serie VII: beldrukker, corrosievast stalen nummer/
naamplaathouder.
\- serie VIII: nummergravering, beldrukker, naamplaathouder.
\- .....
		 OPMERKING: serie VI alleen in Trespa frontplaat.
13 #
\- nummer/naamplaathouder.....
\- naamplaathouder.....
14 #
\.....
15 #
\Toebehoren:
16 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
17 #
\- perforatie voor intercom.....
\- sparing voor intercom.....
18 #
\- sparing voor videocamera.....
19 #
\.....
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Stabu
Postkast-unit, buitenmodel

B481120.116.f03
versie: 107.
1 Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
2	Type: postkast, buitenmodel met versterkte deur en
meerpuntssluiting.
3 #
\Uitvoering postkast-unit: wandmontage.
\Uitvoering postkast-unit: montage in nis.
\Uitvoering postkast-unit: montage op zuilpootonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage op buisonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage in buisframe.
\Uitvoering postkast-unit.....
4 #
\Afmetingen unit (bxh) (mm): .....
5 #
\Aantal postkasten in unit (st.): .....
6 #
\.....
7 #
\Postkast (NEN 1770-84):
8 #
\- brievenklep en uitnemen aan voorzijde.
\- brievenklep aan voorzijde, uitnemen achterzijde.
9 #
\- deur rechtsscharnierend.
\- deur linksscharnierend.
10 #
\- model postkast.....
11 #
\- afmetingen postkast (bxhxd) (mm): 295x.....
\-	materiaal postkast: corrosievast staal, kwaliteit1.4301
(AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
13 #
\-	materiaal briefklep type W: aluminium, blank geanodiseerd,
in vlamdovende kunststof behuizing.
\-	materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
		 kwaliteit 1.403 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
		 10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
		 kwaliteit 1.403 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
		 10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
		 OPMERKING: briefklep type X geborsteld.

14 #
\- oppervlaktebehandeling: polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling: geborsteld.
15 #
\- kleur romp (RAL): .....
16 #
\- kleur deur (RAL): .....
17 #
\- hoofdsleutelcombinatie.....
18 #
\.....
19 #
\Toebehoren:
20 #
\- bovenkap boven de unit: materiaal als postkast.
21 #
\- bel- en spreektableau..... \- belpaneel.....
22 #
\- huisnummer gegraveerd in briefklep.
\- naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaathouder + J/N-N/N plaatje op deur.
\- nummer-/naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaatje in briefklep type X.
\- J/N-N/N plaatje in briefklep type X.
23 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
24 #
\- voorzieningen voor technische installaties.....
25 #
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel voorzijde.
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel achterzijde.
\- unit-ombouw.....
26 #
\.....
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Stabu
Postkast-unit, één zijde bereikbaar

B481120.116.f01
versie: 107.
1
2

Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
Type: postkast-unit, wandmodel.
OPMERKING: Brievenklep en uitnemen aan voorzijde.
3 #
\Uitvoering postkast-unit: wandmontage.
\Uitvoering postkast-unit: montage in nis.
	\Uitvoering postkast-unit: montage op zuilpootonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage op buisonderstel.
\Uitvoering postkast-unit: montage in buisframe.
\Uitvoering postkast-unit.....
4 #
\Afmetingen postkast-unit (bxh) (mm): .....
\Aantal postkasten in unit (st.): .....
6 #
\.....
7 #
\Postkast (NEN 1770-84):
8 #
\- deur rechtsscharnierend.
\- deur linksscharnierend.
\- deur bovenscharnierend.
9 #
\- deur met meerpuntssluiting.....
10 #
\- model postkast.....
11 #
\- afmetingen postkast (bxhxd) (mm): 295x.....
12 #
\- materiaal postkast: zincorplaat.
\-	materiaal postkast: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301
(AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
13 #
	\-	materiaal briefklep type W: aluminium, blank geanodiseerd,
in vlamdovende kunststof behuizing.
	\-	materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
		 10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
	\-	materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
		 10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type C: gezet staal.
		OPMERKING: briefklep typen C en X niet mogelijk in
combinatie met Trespa frontplaat. Type X geborsteld.

14 #
	\- oppervlaktebehandeling postkast: polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling postkast: geborsteld.
15 #
	\-	oppervlaktebehandeling briefklep: polyester
gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling briefklep: geborsteld.
16 #
\- kleur postkast (RAL): .....
17 #
\- kleur deur (RAL): .....
18 #
\- kleur briefklep (RAL): .....
19 #
\- hoofdsleutelcombinatie.....
20 #
\.....
21 #
\Toebehoren:
22 #
\- bovenkap boven de unit: materiaal als postkast.
23 #
\- bellentableau..... \- belpaneel.....
24 #
\- huisnummer gegraveerd in briefklep.
\- naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaathouder + J/N-N/N plaatje op deur.
\- nummer-/naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaatje in briefklep type X.
\- J/N-N/N plaatje in briefklep type X.
25 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
26 #
\- voorzieningen voor technische installaties.....
27 #
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel voorzijde.
\- unit-ombouw: wandbevestigingsprofiel achterzijde.
\- unit-ombouw.....
28 #
\.....
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Stabu
Postkast-unit, twee zijden bereikbaar

B481120.116.f02
versie: 107.
1 Fabrikaat: Oostwoud International B.V.
2 Type: postkast-unit, inbouwmodel.
	OPMERKING: Brievenklep aan voorzijde,
uitnemen aan achterzijde.
3 #
\Afmetingen postkast-unit (bxh) (mm): .....
4 #
\Aantal postkasten in unit (st.): .....
5 #
\.....
6 #
\Postkast (NEN 1770-84):
7 #
\- postkast met frontplaat.
\- postkast zonder frontplaat.
8 #
\- deur rechtsscharnierend.
\- deur linksscharnierend.
\- deur bovenscharnierend.
9 #
\- deur met meerpuntssluiting.....
10 #
\- model postkast.....
11 #
\- afmetingen postkast (bxhxd) (mm): 295x.....
12 #
\- materiaal postkast: zincorplaat.
\-	materiaal postkast: corrosievast staal, kwaliteit 1.4301
(AISI 304) overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.
13 #
\-	materiaal frontplaat: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05.
\-	materiaal frontplaat: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
		 10088-1-05.
\- materiaal frontplaat: hardkunststof Trespa, dikte 8 mm.
\- materiaal frontplaat: zincorplaat.
		 OPMERKING: zincorplaat voor binnentoepassing.
14 #
\-	materiaal briefklep type W: aluminium, blank geanodiseerd,
in vlamdovende kunststof behuizing.
\-	materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4301 (AISI 304) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\-	materiaal briefklep type X: corrosievast staal,
kwaliteit 1.4401 (AISI 316) overeenkomstig NEN-EN
10088-1-05, in vlamdovende kunststof behuizing.
\- materiaal briefklep type C: gezet staal.
		 OPMERKING: briefklep typen C en X niet mogelijk in
		 combinatie met Trespa frontplaat. Type X geborsteld.

15 #
\- oppervlaktebehandeling postkast: polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling postkast: geborsteld.
16 #
\- oppervlaktebehandeling briefklep: polyester
		 gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling briefklep: geborsteld.
17 #
\-	oppervlaktebehandeling frontplaat:
polyester gepoedercoat.
\- oppervlaktebehandeling frontplaat: geborsteld.
18 #
\- kleur postkast (RAL): .....
19 #
\- kleur deur (RAL): .....
20 #
\- kleur frontplaat (RAL): ..... \- kleur.....
21 #
\- kleur briefklep (RAL): .....
22 #
\- hoofdsleutelcombinatie.....
23 #
\.....
24 #
\Toebehoren:
25 #
\- bovenkap boven de unit: materiaal als postkast.
26 #
\- bellentableau..... \- belpaneel.....
27 #
\- huisnummer gegraveerd in briefklep.
\- naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaathouder + J/N-N/N plaatje op deur.
\- nummer-/naamplaathouder + naamplaatje op deur.
\- naamplaatje in briefklep type X.
\- J/N-N/N plaatje in briefklep type X.
\- nummerplaatje corrosievast staal op deur, om slot.
28 #
\- naamplaatje blanco.....
\- naamplaatje gegraveerd.....
29 #
\- voorzieningen voor technische installaties.....
30 #
\.....
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