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IM 1012 HGS TWIN SPECIFICATIES 
 
Plint: 
• aluminium basis plintprofiel voor opname 2x glas d.m.v. clicklijst 
 
Muur-/wandaansluiting: 
• aluminium basis wandprofiel voor opname 2x glas d.m.v. clicklijst 
 
Plafondaansluiting: 
• aluminium basis plafondprofiel voor opname 2x glas d.m.v. clicklijst 
 
Deurkozijnen: 
• aluminium, verdiepingshoog 
Bijzondere kenmerk: 
• hoge geluidsisolatie door het toepassen van 2x glas met spouw 
• Rw= 50dB (!) 
• In spouw wordt een geperforeerd profiel met isolatie toegepast voor het extra 

reduceren van geluid 
 
Glaspanelen: 
• 55/2 PP-geslepen gelaagd glas10+ mm (2x) moduul 750 mm 
• 66/2 PP-geslepen gelaagd glas12+ mm (2x) moduul 750 mm 
Optie: 
• 10 mm pp-geslepen gehard glas (2x) 
• 12 mm pp-geslepen gehard glas (2x) 
 
Voeg: 
• Nulvoeg d.m.v. transparante IM-tape 
 
Standaardkleur: 
• in ieder gewenste RAL-kleur verkrijgbaar 
Opties: 
• metallic kleuren 
• signaalkleuren 
• structuur kleuren 
• houtreproductie kleuren (special) 
 
Bevestiging glas: 
• d.m.v. trillingsvrije rubberen afdichting (droog systeem) 
• kleur zwart 
Optie: 
• rubber in kleur grijs. 
 
Standaard: 
• hardglazen verdiepingshoge deur 
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Opties: 
• gesloten HPL-deuren 
• gesloten 100 mm dikke HPL-deuren 
• hardglazen schuifdeuren 
• aluminium (kader-) deuren 
 
Deurbeslag: 
• Dorma Office Junior beslag in RVS of geanodiseerd aluminium 
Opties: 
• Artitec RVS deurbeslag of handgrepen voor de overige deuren 
 
Deurkrukken: 
• RVS of geanodiseerd aluminium in diverse uitvoeringen 
 
Scharnieren: 
• RVS of geanodiseerde claritscharnieren 
• RVS scharnieren, rechte uitvoering, type MK1 
• RVS scharnieren, afgeronde uitvoering, type MK3 
• RVS scharnieren, 3-D verstelbaar 
 
Valdorpels: 
• Hardglazen deuren te voorzien van valdorpels 
 
Deurdrangers: 
• Hardglazen deuren te voorzien van deurdrangers 
 
Folie: 
• Hardglazen wanden en deuren te voorzien van diverse folie’s / fotofolie’s 
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