FORZA® |
DEURBESLAG EN SLOTEN

Cabana Roble Plano:
door het kwastloze vlakke
Amerikaans wit Eiken is deze
deur ook mooi toe te passen
in een modern interieur. De
deur is onbehandeld en kan
naar voorkeur transparant, of
met een lichte white wash of
grey wash afgewerkt worden.

Maak je Cabana Roble en Blanco binnendeur(en) helemaal af met bijpassende Forza® deurkrukken (met patentbouten),
rozetten of beslagsets. Ga voor bijpassend deurbeslag, want deurbeslag is echt de finishing touch van je binnendeur.

CABANA ROBLE & BLANCO |
VOORRAAD LEVERINGSPROGRAMMA
Breedte (cm)
CABANA ROBLE |
63 68 73 78 83 88 93
ZERO
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA ROBLE |
63 68 73 78 83 88 93
UNO LINKS
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA ROBLE |
63 68 73 78 83 88 93
UNO RECHTS
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA BLANCO
63 68 73 78 83 88 93
| UNO LINKS
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA BLANCO
63 68 73 78 83 88 93
| UNO RECHTS
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Type Uno en Dos: voorzijde deur is vlak met verticale groeven.
Achterzijde deur is voorzien van diagonale klamp(en). Draairichting
wordt bepaald op basis van de voorzijde deur.

FORZA® | ADAMARIS ][ DEURKRUK

FORZA® | ADAMARIS ][][ DEURKRUK

FORZA® | ADAMARIS TOILETSET /
SLEUTELROZET / CILINDERROZET

• Zwart
• Rozet: Ø 52 x 11 mm

• Zwart
• Rozet: Ø 52 x 11 mm

• Zwart
• Rozet: Ø 52 x 11 mm

FORZA® | ADRIANNA ][ DEURKRUK

FORZA® | ADRIANNA ][][ DEURKRUK

FORZA® | ADRIANNA TOILETSET /
SLEUTELROZET / CILINDERROZET

• Zwart
• Rozet: 52 x 52 x 10,5 mm

• Zwart
• Rozet: 52 x 52 x 10,5 mm

• Zwart
• Rozet: 52 x 52 x 10,5 mm

FORZA® | KOGELLAGER
SCHARNIER KL-89

FORZA® | BLADPAUMELLE
SCHARNIER BP-89

FORZA® | VERDEKT
SCHARNIER VS-19

• Zwart
• Zowel links- als rechtsdraaiend

• Zwart
• Links- of rechtsdraaiend

• Zwart
• Zowel links- als rechtsdraaiend

FORZA® | AMADEUS
GREEP

FORZA® | AERINA
GREEP

• Zwart
• 280 mm hoog
• Enkel: incl. doorgaande &
blinde bevestiging
• Dubbel: incl. paarsgewijze
bevestiging

• Zwart
• 280 mm hoog
• Enkel: incl. doorgaande &
blinde bevestiging
• Dubbel: incl. paarsgewijze
bevestiging

Breedte (cm)
CABANA ROBLE |
63 68 73 78 83 88 93
DOS LINKS
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA ROBLE |
63 68 73 78 83 88 93
DOS RECHTS
201,5 cm
Stomp

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA ROBLE |
63 68 73 78 83 88 93
PLANO
Stomp

201,5 cm

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA BLANCO
63 68 73 78 83 88 93
| DOS LINKS
201,5 cm
Stomp

   

231,5 cm

   

Breedte (cm)
CABANA BLANCO
63 68 73 78 83 88 93
| DOS RECHTS
Stomp

• Zwart
• Complete set
• Raillengte: 200 cm

   

211,5 cm

201,5 cm

FORZA® | NERO INDUSTRIALE
SCHUIFDEURSYSTEEM RECHT

   

211,5 cm

   

231,5 cm

   

Wijzigingen in constructie en / of uitvoering van de modellen voorbehouden.
Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht
afwijken. Eventuele druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Versie 2020-1

De hieronder afgebeelde deurkrukken, grepen, sloten, scharnieren en schuifdeurystemen zijn slechts een kleine greep uit
ons assortiment. Bekijk het complete overzicht in de Austria brochure / prijslijst op www.deuren.nl.

CABANA ROBLE & BLANCO |

LUXE LANDELIJKE BINNENDEUREN EN TOEBEHOREN
FORZA® |
CABANA ROBLE
MAGNEETSLOT
• Zwarte voorplaat
• Geschikt voor Cabana
Roble deuren
• Verkrijgbaar in: loopslot,
vrij- bezetslot, cilinderslot
en dag- en nachtslot

FORZA® | 1200
MAGNEETSLOT
• Zwarte voorplaat
• Geschikt voor Cabana
Blanco deuren
• Verkrijgbaar in: loopslot,
vrij- bezetslot, cilinderslot
en dag- en nachtslot

De trend van het moment!
FORZA | NERO INDUSTRIALE
SCHUIFDEURSYSTEEM V
®

• Zwart
• Complete set
• Raillengte: 200 cm

www.deuren.nl

CABANA ROBLE |
COLLECTIE OVERZICHT
De trend van dit moment: Eiken boeren deuren. De Cabana Roble is voorzien van een Eiken toplaag verlijmd op
HDF-ondergrond. Verder is de hoogwaardige volspaan binnendeur vierzijdig voorzien van extra dik (3 cm) massief Eiken
randhout, waardoor de stompe deur op maat te maken is voor vervanging van bestaande deuren.

CABANA ROBLE |
UNO LINKS

CABANA ROBLE |
UNO RECHTS

CABANA ROBLE |
DOS LINKS

CABANA ROBLE |
DOS RECHTS

CABANA ROBLE |
PLANO

• Rustiek Eiken toplaag
• Voor- en achterzijde
deur zijn vlak met
verticale groeven

• Rustiek Eiken toplaag
• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klamp
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Rustiek Eiken toplaag
• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klamp
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Rustiek Eiken toplaag
• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klampen
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Rustiek Eiken toplaag
• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klampen
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Foutvrij wit Eiken
toplaag
• De deur is
onbehandeld en
kan naar voorkeur
transparant, of met
een lichte white
wash of grey wash
afgewerkt worden

CABANA ROBLE |
LUXE LANDELIJKE BINNENDEUREN

CABANA BLANCO |
LUXE LANDELIJKE BINNENDEUREN

CABANA BLANCO |
COLLECTIE OVERZICHT

KENMERKEN

KENMERKEN

De Cabana Blanco is een zeer stabiele massieve ‘barn door’ opgebouwd uit hoogwaardige volspaan met HDF-toplaag.
HDF geeft een veel gladdere afwerking van de verflaag. Bovendien behandelen we de deur met UV watergedragen verf;
beter voor het milieu en garant voor een veel strakkere afwerking.

Opbouw

Behandeling
Afwijkende
afmetingen
Dikte
Paneel dikte
Slotgat

Keurmerk
Garantie
Overig

Afgebeeld kozijn en hang- en sluitwerk zijn optioneel

CABANA ROBLE |
ZERO

Opbouw
Behandeling

Volspaan vezelplaat met HDF- en Eiken toplaag. Extra
breed Eiken randhout om de deur op maat te kunnen
maken (3 cm).
Onbehandeld (direct afwerken om verkleuring te
voorkomen)
Niet mogelijk

Afwijkende
afmetingen
Dikte
Paneel dikte
Slotgat

3,9 cm
2 cm (bij Uno en Dos)
Slotgatboring voor FORZA® Cabana Roble magneetslot
met extra hoge voorplaat; hart krukgat op 105 cm vanaf
onderkant deur gemeten
Voorzien van het FSC® keurmerk en KOMO certificering
12 jaar. Zie garantievoorwaarden: www.deuren.nl/garantie
Wij adviseren alle Cabana Roble deuren, ongeacht het
formaat, af te hangen met 4 scharnieren

BEHANDELING
Let wel op het tijdig afwerken van de Eiken deur. Om het
mogelijk te maken om naar eigen wens de kleur van de
deur te laten aansluiten op de vloer of de Eiken meubels,
hebben we ervoor gekozen om de deur niet voor te
behandelen. Echter Eiken verkleurt snel onder invloed
van UV-straling (zonlicht), dus het is belangrijk om de
deur te behandelen enkele dagen na opening van de
verpakking. Tip: gebruik uitsluitend een PU vernis.

Keurmerk
Garantie
Overig

Afgebeeld kozijn en hang- en sluitwerk zijn optioneel

Volspaan vezelplaat met HDF toplaag
Ultra Smooth Finish voorlak UV-watergedragen wit
(bij benadering RAL9010 - zuiver wit)
Niet mogelijk


3,9 cm
2 cm
Slotgatboring voor FORZA® standaard 1200 slot; hart
krukgat op 105 cm vanaf onderkant deur gemeten
Voorzien van het FSC® keurmerk en KOMO certificering
12 jaar. Zie garantievoorwaarden: www.deuren.nl/garantie
Wij adviseren alle Cabana Blanco deuren, ongeacht het
formaat, af te hangen met 4 scharnieren

CABANA BLANCO
| UNO LINKS

CABANA BLANCO
| UNO RECHTS

CABANA BLANCO
| DOS LINKS

CABANA BLANCO
| DOS RECHTS

• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klamp
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klamp
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klampen
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

• Voorzijde deur is
vlak met verticale
groeven. Achterzijde
deur is voorzien van
diagonale klampen
• Draairichting wordt
bepaald op basis van
de voorzijde deur

Cabana
Blanco voorzijde

