Deuren,ramen,kozijnen in kunststof

Ontdek de voordeur van uw leven!
Openen met een doordeweekse slogan? Zeker niet!
Want tijdens alle belangrijke momenten van uw leven speelt de voordeur zeker een hoofdrol….
Uw gasten ontvangen, uw kersverse bruid over de drempel dragen, uw pasgeboren baby die voor
de eerste maal thuiskomt… De kleinkinderen op bezoek komen bij oma en opa…
Tegelijk verwacht u van dezelfde voordeur bescherming tegen wind, regen, koude en ongewenste
bezoekers. Ten slotte is de voordeur het meest in het oog springende architectonische element
van uw thuis. Wij delen graag onze kennis met u tijdens uw zoektocht naar de voordeur van uw leven.

Hoge Kwaliteit

Leverbaar als inzetpaneel

Isolatiewaarde klasse A

Sandwichkern met XPS
hartschuimvulling

HPL en ALU panelen
voor kunststof deuren.

BVeel kleur mogelijkheden

ZEER COMPLETE UITVOERING
-

-

Verdiept profiel Kömmerling
Buitenzijde houtnerf folie en binnen wit of crème glad.
Meerpuntsluiting SKG ** sleutelbediend
Buitenzijde greep, binnen kruk kleur zilver F1 basis
Optie meerprijs edelstaalgreep buiten 400 mm of 600 mm
Beslag in de kleuren F1 zilver, wit, crème of zwart mogelijk
Dr. Hahn verstelbare oplegscharneren wit, crème, zilver of zwart
Optie meerprijs rollenbandscharnieren in de kleur EV1 / Zilver
Dorpel Buva Isostone of Grundmeijer kleur zwart
Glas Ug 1.1 dubbelglas Argon ( HR ++ )
Glas blank, Chinchilla of Satinato
Dikte inzetpaneel HPL of ALU 36 mm
Overige wensen op aanvraag

5872-50
DEUREN LEVERBAAR ALS CONSTRUCTIEDEUR OF MET INZETPANEEL

Basis glas uitvoering Ug 1.1 ( HR++ ) dubbel glas

Basis deurbeslag

Kleuren F1 zilver, wit, crème en zwart
Diverse grepen en beugels

Optie (meerprijs)

SERIE INZETPANELEN
Bij het klassiek inzetpaneel wordt
het paneel aan de binnenzijde opgesloten met
een glaslat. Aan de buitenzijde wordt het paneel
opgesloten in de epdm dichting.
Uni 3016

Uni 3014Y

Uni 3010

SERIE INZETPANELEN

5876-52

5869-52

5202-15

SERIE INZETPANELEN
Enkele speciale deuren!

5856-11

Model Authentieke deur met sierrooster

5880-65

5165-52

SERIE CONSTRUCTIEDEUREN :
Bij de constructie deuren worden glas delende stijlen en dorpels
toegepast, aangevuld met vlakke inzet panelen. De inzetpanelen
worden aan de binnenzijde opgesloten met een glaslat.
Aan de buitenzijde wordt het paneel opgesloten in de epdm dichting.
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