Nero Legno toebehoren

Bezoek ons op www.deuren.nl

Nero Sicilia | RVS

Nero Sicilia | zwart

Nero Sicilia | wit

Nero Veneto | RVS

Nero Veneto | zwart

Nero Toscana | zwart

Nero cilinder- of sleutelrozet | RVS / zwart / wit

Toiletset | RVS / zwart / wit

Boormal | RVS

Deurlijst BR6 | zwart / wit

Nero greep | RVS / zwart

Bladpaumelle BP-89 /
kogellagerscharnier
BS-89 | RVS / zwart

Magneet smal slot | zwart

Kantschuif | RVS / zwart

Verdekt scharnier VS-19 |
zwart / budget steel /
chroom / mat chroom

• 70 x 12 x 2486 mm
• Pakinhoud: 5 stuks

•
•
•
•

T.b.v. stompe deur in houten kozijn
Incl. sluitplaat
Doornmaat 35
Leverbaar als: loopslot, toiletslot,
dag-en nachtslot, cilinderslot of
loop rolslot

• 280 mm hoog
• Uitsluitend toepasbaar op
dubbele deuren of schuifdeur
• Kies uit enkele of dubbele greep

• T.b.v. dubbele deuren
• 300 mm

• T.b.v. rozetfrezing krukrozet Nero
binnendeurbeslag

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.

Nero
Legno
industriële binnendeuren

Specificaties
Opbouw stijlen /
dorpels:
Panelen:
Profiel:
Uitvoering:
Behandeling:
Deurdikte:
Stijl breedte
Afwijkende
afmetingen:

Deuroppervlak van HDF; stijlen en dorpels
opgebouwd uit massief houten delen.
Vlak MDF.
Haaks, 90 graden.
Stomp.
Zwart voorbehandeld (RAL9005 gelijkend).
Ca. 39 mm.
80 mm.
Maatwerk is mogelijk; alle modellen kunnen in
stomp als voorbehandelde deuren in maatwerk
geleverd worden; vraag naar de mogelijkheden.
6 mm.
Paneel dikte:
Blank vlak glas: 6 mm gelaagd veiligheidsglas
Glas:
met transparant folie tussen beide glasbladen.
Mat glas alleen leverbaar in maatwerk.
Glasroede breedte: 30 mm.
Geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in
Glaslatten:
de stijlen en dorpels opgesloten.
Deuren zijn standaard voorzien van slotgat
Slotgat:
(t.b.v. smalslot) / voorplaatboring; hart krukgat
op 1050 mm uit onderkant deur.
Nero Legno deuren zijn voorzien van het
Keurmerk:
FSC® keurmerk.
12 Jaar. De garantievoorwaarden zijn
Garantie:
beschikbaar op www.deuren.nl/garantie.

Nero Legno industriële binnendeuren

Zwarte deuren zijn hot! De Austria FSC® gecertificeerde Nero Legno lijn sluit perfect aan
op de hippe industriële meubels en verlichting. Staal een te dure oplossing? Kies dan voor
dezelfde uitstraling in hout uit de Austria Nero Legno collectie.
De Austria Nero Legno industriële binnendeuren hebben haakse profielen aan de deurstijlen
en roeden die samen met het heldere glas zorgen voor een super trendy industriële uitstraling.
De deurstijlen zijn 80 mm breed gecombineerd met 30 mm roeden en voorbehandeld met een
zwarte grondverf (RAL 9005 gelijkend).
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Desio

Chiari

Elba

Brescia

Foggia

Asti

Imola
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