DE SLIMME DEUR|KOZIJN OPLOSSING |
GESCHIKT VOOR RENOVATIE OF NIEUWBOUW

VAN OPDEKDEUR MET STANDAARD STALEN
KOZIJN | NAAR LUXE DEUR|KOZIJN COMBINATIE

LEVERINGSPROGRAMMA |
SVENSKA DKC |
MALMÖ

WANDDIKTE

211,5 cm stomp

10 cm

V V V V

231,5 cm stomp

10 cm

V V V

SVENSKA DKC |
STOCKHOLM

WANDDIKTE

211,5 cm stomp

10 cm

V V V V

231,5 cm stomp

10 cm

V V V

Deur breedte (cm)
63 68 73 78 83 88 93

Deur breedte (cm)
63 68 73 78 83 88 93

NERO LEGNO DKC |
GENUA

WANDDIKTE

211,5 cm stomp

10 cm

V V V V

231,5 cm stomp

10 cm

V V V

NERO LEGNO DKC |
ISCHIA

WANDDIKTE

211,5 cm stomp

10 cm

V V V V

231,5 cm stomp

10 cm

V V V

Deur breedte (cm)

AFMETINGEN |
Deurmaat |
breedte x lengte

Benodigde sparingmaat
| incl. kozijn | breedte x
lengte

78 x 211,5 cm

82,5 x 215,7 cm

83 x 211,5 cm

87,5 x 215,7 cm

88 x 211,5 cm

92,5 x 215,7 cm

93 x 211,5 cm

97,5 x 215,7 cm

83 x 231,5 cm

87,5 x 235,7 cm

88 x 231,5 cm

92,5 x 235,7 cm

93 x 231,5 cm

97,5 x 235,7 cm

KENMERKEN
• Geen breekwerk en eenvoudig en
snel te monteren
• Kant-en-klaar systeem met
authentieke uitstraling
• Hèt alternatief voor een stalen
opdekkozijn
• Geschikt voor wanddikte 100 mm
• Hoogwaardig voorgelakt: dus niet
meer schilderen
• 100% FSC® houten kwaliteitsproduct

63 68 73 78 83 88 93
Afwijkende afmetingen, deurmodellen en
muurdiktes zijn mogelijk. Informeer naar de
mogelijkheden.

Deur breedte (cm)
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Genua / Ischia / Malmö / Stockholm

10 cm

PLAATSEN KOZIJN NERO LEGNO

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.

63 68 73 78 83 88 93

EENVOUDIGE MONTAGE
DoorDKC
de eenvoudige
montage vervangt u uw oude deur en kozijn in een handomdraai. Een Luxe DKC wordt
DeLuxe
Sparingbreedte
is gelĳkmet behoud van de deurbreedte. Het monteren van een
kant-en-klaar geleverd en past binnen de bestaande
sparing
Luxe DKC gaat zonder moeite en brengt geen breekwerk met zich mee.
Deurbreedte is gelĳk

stalen kozĳn

wand

wand
Genua / Ischia / Malmö / Stockholm

DKC DeLuxe
Sparingbreedte is gelĳk
Deurbreedte is gelĳk

wand

wand

cm

Bekijk het complete Austria
assortiment op www.deuren.nl
of in onze prijslijst!
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NERO LEGNO & SVENSKA | COLLECTIE OVERZICHT
| INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL
Kant-en-klare luxe industriële en moderne DKC’s geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Compleet systeem: inclusief
voorgemonteerde scharnieren, tochtprofielen, en magneet (smal)slot voorbereiding. Aan u de keus om de deur en het
kozijn zo te laten of definitief af te lakken.

NERO LEGNO DKC |
ISCHIA

SVENSKA DKC |
MALMÖ

SVENSKA DKC |
STOCKHOLM

• Deur en kozijn zijn zwart
hoogwaardig voorgelakt (bij
benadering RAL9005)
• Paneeldeur is inclusief Forza
smal magneet slotgat- en
voorplaatboring
• Kozijn inclusief magneetpot en
zwarte sluitplaat
• Bevestigingsmateriaal
bijgesloten

• Deur en kozijn zijn zwart
hoogwaardig voorgelakt (bij
benadering RAL9005)
• Glasdeur is inclusief Forza
smal magneet slotgat- en
voorplaatboring
• Kozijn inclusief magneetpot en
zwarte sluitplaat
• Bevestigingsmateriaal
bijgesloten

• Deur en kozijn zijn wit
hoogwaardig voorgelakt (bij
benadering RAL9010)
• Paneeldeur is inclusief Forza
1200 slotgat- en voorplaatboring
• Kozijn inclusief magneetpot en
RVS sluitplaat
• Bevestigingsmateriaal
bijgesloten

• Deur en kozijn zijn wit
hoogwaardig voorgelakt (bij
benadering RAL9010)
• Glasdeur is inclusief Forza 1200
slotgat- en voorplaatboring
• Kozijn inclusief magneetpot en
RVS sluitplaat
• Bevestigingsmateriaal
bijgesloten

SVENSKA | LUXE
DEUR|KOZIJN COMBINATIES

NERO LEGNO | LUXE
DEUR|KOZIJN COMBINATIES

FORZA | BIJPASSEND DEURBESLAG EN
MAGNEETSLOTEN

SPECIFICATIES
Opbouw
: Deuroppervlak van HDF; stijlen en dorpels opgebouwd uit
vezelplaat.
Panelen
: Vlak massief MDF.
Behandeling : Wit hoogwaardig voorgelakt (bij benadering RAL9010).
Dikte
: Kozijn met tochtrubbers voor wanddikte 100 mm, deur ca. 39 mm.
Stijl breedte : 115 mm
Paneel dikte : 6 mm
Slot
: Deur is voorbereid voor Forza magneetsloten,
kozijn is voorzien van magneetpot en sluitplaat.
Scharnieren : Inclusief voorgemonteerde BP-89 RVS scharnieren.
Glaslatten
: Geen. Glas is opgesloten in stijlen en dorpels.
Glas
:

SPECIFICATIES
Opbouw
: Deuroppervlak van HDF; stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit
massief houten delen.
Panelen
: Vlak massief MDF.
Behandeling : Zwart hoogwaardig voorgelakt (bij benadering RAL9005).
Dikte
: Kozijn met tochtrubbers voor wanddikte 100 mm, deur ca. 39 mm.
Stijl breedte : 80 mm
Paneel dikte : 9 mm
Slot
: Deur is voorbereid voor Forza magneet smalsloten,
kozijn is voorzien van magneetpot en sluitplaat.
Scharnieren : Inclusief voorgemonteerde Swing zwart verdekte
scharnieren (3D verstelbaar).
Glaslatten
: Geen. Glas is opgesloten in stijlen en dorpels.
Glas
:

De strakke vormgeving van de industriële en moderne Forza deurkrukken sluiten naadloos aan op de luxe Deur|Kozijn
Combinaties, zodat je een fraai geheel krijgt in stijl en karakter. De toebehoren sluiten hier vanzelfsprekend op aan qua
stijl en maatvoering.

Keurmerk
Garantie

Afgebeelde deurkrukken en sloten zijn optioneel.

NERO LEGNO DKC |
GENUA

Blank gehard vlak glas.
: Voorzien van het FSC® keurmerk.
: 5 Jaar garantie. Zie garantievoorwaarden op:
www.deuren.nl/garantie.

Keurmerk
Garantie
Afgebeelde deurkrukken en sloten zijn optioneel.

Blank gelamineerd vlak: 6 mm blank gelaagd
veiligheidsglas met transparante folie tussen
beide glasbladen.
: Voorzien van het FSC® keurmerk.
: 5 Jaar garantie. Zie garantievoorwaarden op:
www.deuren.nl/garantie.

Kijk voor het complete overzicht bijpassende deurkrukken, magneet (smal)sloten en toebehoren in de actuele Austria
prijslijst op www.deuren.nl/prijslijst.

FORZA | NERO
SICILIA

FORZA | MAGNEET
SMALSLOT

FORZA | MD0100
ROND

FORZA | 1200
MAGNEETSLOT

• Geschikt voor Nero Legno en
Svenska DKC’s
•
zwart
•
rvs
•
wit

• Geschikt voor Nero Legno DKC’s
• Incl. sluitplaat en magneetpot
voor een houten kozijn
• Doornmaat 35 mm
•
loopslot
•
vrij- bezetslot

• Geschikt voor Svenska DKC’s
•
rvs

• Geschikt voor Svenska DKC’s
• Incl. magnetische sluitplaat en
rvs voorplaat
• Doornmaat 50 mm
•
loopslot
•
dag- en nachtslot
•
vrij- bezetslot
•
cilinderslot

FORZA | NERO
VENETO

FORZA | MD0200
VIERKANT

• Geschikt voor Nero Legno en
Svenska DKC’s
•
zwart
•
rvs

• Geschikt voor Svenska DKC’s
•
rvs

