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RVS Paniekstangen EN1125 

 
Omschrijving 
RVS paniekstang die voldoet aan de norm EN1125. De nieuwe FUHR paniekstang is voor de loop- 
en standvleugel voor éénvleugelige- en tweevleugelige deuren geschikt. Deze paniekstang 
imponeert met zijn moderne, rechtlijnige, robuuste en stevige ontwerp. Door het vlakke design 
creëert deze stang de breedst mogelijke vluchtroute in geval van gevaar, bovendien wordt een 
mogelijke blokkering bij smalle dubbele deuren grotendeels vermeden. Dankzij een speciale anti 
bacteriële coating genaamd ABACO kan tevens worden voldaan aan hoge hygiënische normen. 
Eventuele krassen heeft geen effect op de coating. 
 
Toepasbaarheid 
Voor- en achterdeur en voor enkele- en dubbele deuren die moeten voldoen aan de 
veiligheidsnorm EN1125. Toe te passen met een slot type 833P(K), 834P(K) 835P(K), 836P(K), 
870(GL), 871 en 881(GL). Met de speciale ABACO coating kan de paniekstang prima geplaatst 
worden in onder andere ziekenhuizen.  
 
Ontgrendelen 
Door de paniekstang naar beneden te duwen worden alle schoten uit het slot vrijgegeven en is de deur volledig geopend.  
 
Vergrendelen 
Afhankelijk van de paniekfunctie die is toegepast.  
 
Opmerkingen 
De maximale deurbreedte is 1320mm. Eventuele aparte kleuren en lengtes zijn op aanvraag. 
 
Uitvoeringen 
Artikelomschrijving Artikelnummer 

RVS deurbeslag t.b.v. paniekstang, toe te passen op de loopdeur, PC92 VMD870057KN 

RVS deurbeslag t.b.v. paniekstang, toe te passen op de loopdeur, PC72 VMD870058KN 

RVS deurbeslag t.b.v. paniekstang, toe te passen op de standvleugel, blind VMD870057KNS 

ABACO deurbeslag t.b.v. paniekstang, toe te passen op de loopdeur, PC92 VMD870057KNA 

ABACO deurbeslag t.b.v. paniekstang, toe te passen op de loopdeur, PC72 VMD870058KNA 

ABACO deurbeslag t.b.v. paniekstang, toe te passen op de standvleugel, blind VMD870057KNSA 

RVS paniekstang (inkortbaar) 1200mm VMD870059KN 

ABACO paniekstang (inkortbaar) 1200mm VMD870059KNA 

Fluoriscerende clips voor montage op paniekstang voor betere zichtbaarheid VMD870057C 
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