Specificaties DUTCH LINE binnendeuren
Paneeldeuren met houten stijlen, dorpels en glasroeden. Bij de glasdeuren zijn diverse glassets leverbaar.
OPBOUW / AFWERKING
Opbouw stijlen / dorpels

opgebouwd uit massief verlijmde grenen delen

Panelen

vlak massief MDF

Profiel

facet

Uitvoering

stomp en opdek

Behandeling

voorbehandeld met polyurethaan witte grondverf en nageschuurd

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

118 mm

Paneel dikte

10 mm

Bovendorpel hoogte

118 mm

Glasroede breedte

30 mm

Onderdorpel hoogte

bij 2015 mm: 191 mm; bij 2115 en 2315 mm: 290 mm

Tussendorpel (horizontaal)

90 mm

Tussenstijl (verticaal)

60 mm

Borstwering

Soest/Baarn: bij 2015 mm: 805 mm; bij 2115 mm: 880 mm; bij 2315 mm: 950 mm
Zeist/Doorn: bij 2015 mm: 1544 mm; bij 2115 mm: 1619 mm; bij 2315 mm: 1788 mm

Gewicht

bij deurmaat 930 x 2315 mm: ca. 35 kg

Vervolg op volgende bladzijde

mei 2013

Specificaties DUTCH LINE 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

traditionele glaslatten en glasroeden vervaardigd van massief grenen

Glas opties

blank vlak glas: 4 mm blank gehard floatglas zonder facetrand
satijn vlak glas: 4 mm gesatineerd floatglas zonder facetrand
facetglas blank: 5 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 3,5 mm; facetbreedte 30 mm
facetglas satijn: 6 mm, aan één zijde teruggeslepen tot 4 mm; facetbreedte 30 mm
glas in lood: ongehard glas in loodstrips: diverse dessins

KEURMERK / GARANTIE
Keurmerk

Dutch Line 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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