Specificaties MODERNO binnendeuren
Paneeldeuren met houten stijlen, dorpels en glasroeden. Glasdeuren worden met gemonteerd glas geleverd.
OPBOUW / AFWERKING
Opbouw stijlen / dorpels

opgebouwd uit massief verlijmde grenen delen en voorzien van een MDF toplaag
Cloud/Dream/Spark: niet massief, maar met lattenwerk gevuld

Panelen

vlak, gevuld met een lattenwerk om gewicht te besparen

Profiel

haaks

Uitvoering

stomp en opdek

Behandeling

voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf

AFMETINGEN
Dikte

ca. 39 mm

Afmetingen breedte

630-680-730-780-830-880-930 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)

Afmetingen lengte

2015-2115-2315 mm (zie leveringsprogramma in de prijslijst)

Afwijkende afmetingen

maatwerk mogelijk van 530 tot 1500 mm breed en 1700 tot 2500 mm lang

Stijl breedte

Cave/Cool/Stone: 120 mm; Star: 130 mm;
Cloud/Dream/Spark: tot 830 mm: 275 mm; vanaf 830 mm: 300 mm

Boven/onderdorpel hoogte

Cave/Cool/Stone/Star: bovendorpel: 120 mm; onderdorpel 180 mm
Cloud/Dream/Spark: 2015/2115: 270 mm; 2315 mm: 300 mm

Paneel dikte

28 mm

Glasroede breedte

H263/H264/H265: 26 mm; H803/H804/V703: 80 mm; V1102: 110 mm

Tussendorpel (horizontaal)

Stone: 80 mm

Gewicht

bij deurmaat 930 x 2315 mm: Cave/Cool: ca. 37 kg; Stone/Cloud: ca. 40 kg
Star/Dream/Spark: ca. 42 kg

Vervolg op volgende bladzijde
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Specificaties MODERNO binnendeuren (vervolg)

BEWERKINGEN
Slotgat

alle deuren zijn standaard voorzien van slotgat/voorplaatboring Nemef 1200; hart
krukgat op 105 cm uit onderkant deur

Paumellegaten

opdek 2015 mm: 2 paumellegaten op 236 en 1736 mm uit bovenkant deur
opdek 2115 mm: 2 paumellegaten op 336 en 1836 mm uit bovenkant deur
opdek 2315 mm: 3 paumellegaten op 336, 536 en 2036 mm uit bovenkant deur

GLAS
Glassponning

7 x 10 mm

Glaslatten

glasopeningen worden gesuggereerd met opplakroedes; massieve glaslatten rondom

Glas opties

mat of blank gelaagd veiligheidsglas, dikte 6 mm

KEURMERK / GARANTIE
Keurmerk

Moderno deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk

Garantie

5 jaar garantie. Zie de garantievoorwaarden op www.deuren.nl/garantie

DOORSNEDE

dichte deur

glasdeur
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