Specificaties CITY LINE luxe voordeuren
Luxe grijs voorbehandelde merbau voordeuren, opgebouwd uit stijlen, dorpels, panelen en glasopeningen (al dan niet
met draairamen en sierroosters). Bij de glasdeuren zijn diverse opties in isolatieglas leverbaar.
BASISOPBOUW
Opbouw stijlen / dorpels

Massieve merbau stijlen en dorpels; verlijmd met deuvelverbindingen

Panelen en profilering

Massief MDF paneel met bossingrand; facetprofiel

Basisuitvoering

Stomp, met los meegeleverde weldorpel (tegen meerprijs gemonteerd) en isolatieglaslatten in verstek en op maat (niet voorgeboord).
De klassieke roosterdeuren zijn voorzien van een sierrooster en draairaam met mat
chroom-kleurig draairaambeslag. Het aluminium rooster is voorzien van zwarte primer
en dient te worden gespoten in de gewenste kleur. Het rooster van deurtype Hoorn is
van smeedijzer.
De Nostalgische voordeuren zijn voorzien van een klein draairaam met mat chroomkleurig draairaambeslag.
Alle glasdeuren zijn uitsluitend geschikt voor binnenbeglazing.

Behandeling

Voorbehandeld met grijze primer op alkydharsbasis (120 mu Sigmalith A22).
Elke deur dient na montage te worden afgewerkt in de gewenste kleur.

AFMETINGEN
Dikte

ca. 39 mm

Afmetingen

880-930 mm breed; 2115-2315 mm hoog (zie leveringsprogramma in de prijslijst)
Ook 2015 mm hoog (Amersfoort, Lisse, Rijnsburg, Sassenheim, Voorburg)

Vervolg op volgende bladzijde
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Specificaties CITY LINE voordeuren (vervolg)

Roermond

Zaltbommel

Harlingen

Zierikzee

Delft

Deventer

Warmond

Raalte

Afwijkende afmetingen

Zundert

Zwolle

Rijnsburg

Wassenaar

Heemskerk

Voorburg

Amersfoort

Middelburg

Sassenheim

Noordwijk

Maastricht

Hoorn

Lisse

Snelle service: voorraaddeuren kunnen worden ingekort: 50 mm in de breedte en 100
mm in de hoogte. De deur wordt na het inkorten arms geschaafd en elke zaagsnede
opnieuw gegrond.
Maatwerk boven 93 x 231,5 cm of kleiner dan 83 x 201,5 cm: op aanvraag

Stijl en bovendorpel breedte 165 mm (Amersfoort, Lisse, Rijnsburg, Sassenheim, Voorburg)
180 mm (Delft, Deventer, Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond, Raalte, Warmond)
210 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle)
Netto stijl (minus profiellat)

140 mm (Heemskerk, Maastricht, Middelburg, Roermond)
145 mm (Harlingen, Hoorn, Noordwijk, Wassenaar, Zaltbommel, Zierikzee, Zundert, Zwolle)

Sponning glasopening

23 x 18 mm

BEWERKINGEN tegen meerprijs mogelijk:
Slotgat

type Nemef 1200, driepuntssluiting type KFV 2502

Slotgat incl. sluiting

driepuntssluiting type KFV 2052 sleutelbediend incl. sluitkommen

Montage weldorpel

vlak of verhoogd t.o.v. onderzijde deur

Infrezing incl. tochtvaldorpel type Luvema T-017-B, 10 cm inkortbaar
Brievenbussleuf

afhankelijk van gewenste briefplaat: 75 x 345 mm; 64 x 287 mm; 50 x 290 mm
Geen brievenbussleuf mogelijk bij deurtype Delft, Deventer en Raalte.

Scharnierinkrozingen

3 of 4 stuks 89 x 89 mm afgerond volgens BRL.

GLAS
Glas opties

blank, mat of mat block isolatieglas Climalit (geen HR); 5-9-4 mm
Isoglas Messina met vlak blank glas in lood in de spouw; 5-9-4 mm (Rijnsburg, Middelburg)

KEURMERK / GARANTIE
Keurmerk

City Line deuren zijn niet voorzien van een keurmerk

Garantie

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