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AUSTRIA DKC

DÉ PROFESSIONELE
DEUR | KOZIJN COMBINATIE

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

TOEPASSINGEN:

EIGENSCHAPPEN:

• Deur haaks afgehangen
• Ook in  30/60 minuten brandwerende
uitvoering volgens nieuwe norm: NEN-EN-1634-1
• Foutvrij door gerobotiseerde productie
•  Prime Quality wit gegrond: direct schilderbaar
• Groot assortiment, snel uit voorraad leverbaar

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

•
•
•
•

Art. nr. 013145 / versie 2022-1

Deur is armgeschaafd
Slotgat en voorplaat boring
Gemonteerde sluitplaat
Sterke verbinding met deuvels
en schroeven
• Voorzien van het FSC® keurmerk

Kijk voor meer informatie op www.deuren.nl

Leveringsprogramma
Breedte (cm)

STANDAARD DKC | HONINGRAAT
Stomp: kozijn: 5,6 x 9 cm / wanddikte: 7 cm

Stomp: kozijn: 5,6 x 12 cm / wanddikte: 10 cm

63 68 73 78 83 88 93
201,5 cm

    

211,5 cm

    

231,5 cm

  

201,5 cm

    

211,5 cm

    

231,5 cm

  

KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•

Stompe boarddeur met honingraatvulling
100% Hollands foutvrij Grenen kozijn
Wit gegrond met watergedragen verf
76 x 76 mm bladpaumelle scharnieren
Contramal verbinding
Gemonteerde sluitplaat
Afwijkende maten zijn mogelijk voor series vanaf 5
stuks. Prijs op aanvraag.
• Voorzien van het FSC® keurmerk
• 5 jaar garantie. Zie garantievoorwaarden:
www.deuren.nl/garantie

Honingraat

Breedte (cm)

STANDAARD DKC | 30 MIN. BRANDWEREND
Stomp: 30-minuten NEN-EN-1634-1 kozijn: 6,7 x 11,4 cm / wanddikte: 10 cm

63 68 73 78 83 88 93
211,5 cm

  

231,5 cm

  

 30 min. NEN-EN-1634-1

Breedte (cm)

STANDAARD DKC | 60 MIN. BRANDWEREND
Stomp: 60-minuten NEN-EN-1634-1 kozijn: 6,7 x 11,4 cm / wanddikte: 10 cm

63 68 73 78 83 88 93
211,5 cm

  

231,5 cm

  

 60 min. NEN-EN-1634-1

KENMERKEN
• 30 min. brandwerend: stompe massieve boarddeur
met loopslot en brandwerende vlasvezelvulling
• Voldoet aan de Europese norm: NEN-EN-1634-1
• Nederlandse productie Sapeli Mahonie hardhouten
kozijn
• Wit gegrond met watergedragen verf
• 89 x 89 mm kogellager scharnieren
• Pen-en-gat verbinding
• Gemonteerde sluitplaat en slot (1255)
• Afwijkende maten zijn mogelijk voor series vanaf 5
stuks. Prijs op aanvraag.
• Voorzien van het FSC® keurmerk
• 5 jaar garantie. Zie garantievoorwaarden:
www.deuren.nl/garantie

KENMERKEN
• 60 min. brandwerend: Stompe massieve boarddeur
met loopslot en brandwerende minerale vezelvulling
en pyrostone randhout met opschuimende strips in
de deur
• Voldoet aan de Europese norm: NEN-EN-1634-1
• Nederlandse productie Sapeli Mahonie hardhouten
kozijn
• Wit gegrond met watergedragen verf
• 89 x 89 mm kogellager scharnieren
• Pen-en-gat verbinding
• Gemonteerde sluitplaat en slot (1255)
• Afwijkende maten zijn mogelijk voor series vanaf 5
stuks. Prijs op aanvraag.
• Voorzien van het FSC® keurmerk
• 5 jaar garantie. Zie garantievoorwaarden:
www.deuren.nl/garantie

 = uit voorraad leverbaar

OP AANVRAAG MOGELIJK VOOR 30/60 MIN. BRANDWERENDE DKC'S
(VANAF 5 STUKS):
• Geluidswerend rubber in het kozijn
• Infrezing tochtvaldorpel in de onderzijde van de deur t.b.v. brand- en geluidswering:
type Luvema Lu-ACU)
• Glaspaneel verwerkt in deur (max. 630 x 1400 mm)
• 30 min.: Elke gewenste afmeting (in mm) t/m 930 x 2315 mm
• 60 min.: Elke gewenste afmeting (in mm) t/m 1100 x 2700 mm

