GT-40® binnenDeUr
Net even anders in binnendeuren
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Verkrijgbaar in ca. 600 kleuren,
verschillende fineren of geheel
eigen ontwerp d.m.v. digitaaldruk.
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Dubbele deuren mogelijk
zonder deurnaald.

Kanten in kleur of in decoratieve houtsoorten mogelijk.
5 jaar garantie op unieke
minimale uitbuiging.

Kantoorgebouw

ruime keuze in glasopeningen.
Geen doortekening van de
kantlatten of het randhout.

Toepassingen:
• Kantoren
• Scholen
• Kinderdagverblijven
• Vele andere mogelijkheden
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GT-40® binnendeur
GT-40 binnendeuren
hebben een unieke
opbouw waardoor deze
ongekend stabiel zijn.
Hierdoor geven wij
5 jaar garantie met een
zeer kleine tolerantie:
slechts 5 mm op het
gehele deurblad, waar
dit bij anderen 5 mm
per meter deurblad is.

Vulling:	Kanaalspaanplaat, ca. 18 kg/m2,
deurbladwaarde 31dB
	Volspaanplaat, ca. 23 kg/m2,
deurbladwaarde 34dB
Kleur:	Ca. 600 GetaLit HPL kleuren, houtfineer,
schilderwerk HPL of eigen ontwerp
(digitaaldruk)
Uitvoering:
Stomp of opdek
Kanten:	Rood hardhouten kantlatten tussen board
dekplaten, koto, beuken, ahorn of eiken
kantlatten, PU aangegoten kanten of
Getaform kanten in kleur
Dikte:
Ca. 40 mm
Afmeting:	Op maat geproduceerd tot
ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
Toebehoren:	Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse
typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
Opties:
• u itvoering als dubbel deurelement incl.
verdekt ingebouwde stangespagnolet of
kantschuifjes: geen deurnaald nodig!
• g lasopeningen inclusief glaslatten
• d eur met bovenpaneel (HPL sluit aan bij
het HPL op de deur)
• v ersterking voor opbouw deurdrangers
(alleen bij kanaalspaan)
• frezing voor inbouwdrangers
• s piongatboring incl. los meegeleverde
metalen spion
• k abelkanaal en kabelovergang
• v aldorpelgroef of compleet ingebouwde
valdorpel
• 2 -zijdig ingebouwde klimaatplaten
t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel.
vocht/23°C 30% rel.vocht)

Dubbele deuren zonder
deurnaald
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