WL-40® BINNENDEUR
Binnendeuren met stijl
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REFERENTIES:

In iedere RAL- en NCS-kleur.
Gelakte kanten gelijk aan
kleur deur.
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8-voudige UV geharde
laklaag.

Verschillende vullingen
mogelijk.
Dubbele deur
zonder deurnaald.

Toepassingen:
• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
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WL-40® BINNENDEUR
Door de 8-voudige

Vulling:

UV lak en kanten
gelakt in dezelfde
kleur, is deze deur

Kleur:

klaar voor gebruik.

Uitvoering:
Kanten:

Standaard in witlak,
gelijkend aan
RAL9010. Ook

Dikte:
Afmeting:

beschikbaar in iedere
RAL- en NCS-kleur.

Toebehoren:

Opties:

Honingraat, ca. 11 kg/m2
Kanaalspaanplaat, ca. 18 kg/m2,
deurbladwaarde 31dB
Volspaanplaat, ca. 23 kg/m2,
deurbladwaarde 34dB
8 lagen UV-geharde lak in nader te
bepalen RAL- of NCS-kleur
Stomp of opdek
Aan 3 kanten afgewerkt met 8 lagen
UV-geharde lak in nader te bepalen
RAL- of NCS-kleur
Ca. 40 mm
Op maat geproduceerd tot
ca. 2315 x 1280 mm in honingraat,
kanaalspaanplaat en volspaanplaat tot
ca. 2480 x 1280 mm, groter op aanvraag
- Honingraat deuren standaard voorzien
van massief raamwerk
- Kanaalspaanplaat en volspaanplaat
>2235 mm standaard voorzien van
stabilisator
- Slotboring t.b.v. alle bekende Nederlandse
typen sloten, bijvoorbeeld Nemef
• uitvoering als dubbel deurelement incl.
verdekt ingebouwde stangespagnolet
of kantschuifjes: geen deurnaald nodig!
• glasopeningen inclusief glaslatten.
• deur met bovenpaneel (HPL sluit aan
bij het HPL op de deur)
• versterking voor opbouw deurdrangers
(alleen bij kanaalspaan)
• frezing voor inbouwdrangers
• spiongatboring incl. los meegeleverde
metalen spion
• kabelkanaal en kabelovergang
• valdorpelgroef of compleet ingebouwde
valdorpel
• 2-zijdig ingebouwde klimaatplaten
t.b.v. klimaatklasse III (3°C 80% rel.
vocht/23°C 30% rel.vocht)
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