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AUSTRIA DKC
DÉ PROFESSIONELE
DEUR | KOZIJN COMBINATIE

Versie 2.00

Situatie voor

De originele kant en klare professionele Deur | Kozijn Combinatie
is verbeterd en biedt nog meer voordelen!
Voordelen:

Toepassingen:

Eigenschappen:

• Voorgemonteerde deur dus tijd en
daarmee geld besparend
• Wit gegrond dus direct schilderklaar
• Ook in brandvertragende uitvoering
leverbaar
• Snel uit voorraad leverbaar

• Voor metalstud wanden
• Voor wanden met houten regelwerk
• Ter vervanging van oude (stalen)
kozijnen met opdekdeuren
• Toepasbaar als inmetselkozijn
• Voor renovatie of nieuwbouw

• Deur is arm geschaafd
• Sterke contramal verbinding met deuvels en
schroeven
• 60 mu wit gegrond met watergedragen verf
• Slotgatboring t.b.v. standaard slot
• 3 RVS paumelle scharnieren 76 x 76 mm incl.
sluitplaat t.b.v. dag- en nachtslot
• FSC® gecertificeerd met foutvrij grenen kozijn

Ook 30 en 60 minu te
n brandvertrag ende
Deur | Kozijn Co mbi
naties u it voorraad
le verbaa

r!

LEVERINGSPROGRAMMA
Specificaties
• Voorzien van 3 RVS paumelle scharnieren en sluitplaat t.b.v. dag- en nachtslot
(op aanvraag blinde sluitplaat leverbaar)
• Links- en rechtsdraaiend leverbaar
• Alle DKC’s zijn 60mu wit gegrond met watergedragen verf
• Board Deur | Kozijn Combinaties zijn voorzien van het FSC® keurmerk
• 5 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op www.deuren.nl/garantie

DKC vlakke voorbewerkte honingraat deur
• Deur: stompe boarddeur met honingraatvulling - Kozijn: Grenen foutvrij gevingerlast, zonder bovenlicht
Kozijn afmeting
(mm)

Muurdikte
(mm)

Deur hoogte
(mm)

Deur breedte (mm)
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780 830 880 930

 = Uit voorraad leverbaar
Afwijkende maten zijn mogelijk. Prijs op
aanvraag. Levertijd +/- 11 werkweken o.o.v.

DKC brandvertragend 30 of 60 min.
• Deur: stompe boarddeur met brandvertragende vulling en opschuimende
strips - kozijn: FSC® gecertificeerd hardhout
• Voorzien van een dag- en nachtslot en opschuimend materiaal achter het
slot en de scharnieren
• De 30-minuten brandvertragende DKC’s:
- Voldoen aan de Europese norm NEN-EN-1634-1
- Zijn voorzien van 76 x 76 mm scharnieren
• De 60-minuten brandvertragende DKC’s: - Voldoen aan de Nederlandse norm NEN6069
- Zijn voorzien van 89 x 89 mm scharnieren
Kozijn afmeting
(mm)

Muurdikte
(mm)

Deur hoogte
(mm)

Deur breedte (mm)

56 x 120

100

2115







56 x 120

100

2315







67 x 114

100
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67 x 114

100

2315







780 830 880 930

DKC 30 min.

DKC 60 min.
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 = Uit voorraad stomp voorbehandeld in
honingraat leverbaar
Afwijkende maten zijn mogelijk. Prijs op
aanvraag. Levertijd +/- 11 werkweken o.o.v.

