ELEPHANT® INFO

PROFIEL DEURLIJSTEN
014829 BR1

12x70 mm



2486 mm

5 st./set

014828 BR2

12x80 mm



2486 mm

5 st./set

014826 BR5

12x70 mm



2486 mm

5 st./set

014827 BR3

12x70 mm



2486 mm

5 st./set

014829

014828

PLINTEN EN DEURLIJSTEN

014827

 = gefolieerd

MET DE MOOISTE AFWERKING ZONDER LAKKEN
014826

VLAKKE RECHTE DEURLIJSTEN
013522
013511
014825
013513

013522 12x45 mm  
013511

12x68 mm  

014825 12x70 mm 

4880 mm 12 st./set
4880 mm 5 st./set
2486 mm

5 st./set

013512

12x68 mm  

4880 mm 5 st./set

013513

15x68 mm  

4880 mm 5 st./set

013512

 = afgelakt    = vochtwerend MDF    = gefolieerd

VOORDELEN:
Ú
Ú

DEURLIJSTEN
Deurlijsten geven een extra accent
aan het karakter van de deur. Het
profiel van de deur komt mooi in
de deurlijst terug, zodat een fraai
uitgebalanceerd geheel ontstaat.
Kies bij klassieke deuren op basis van
het profiel in de deur voor de klassieke
deurlijsten BR1, BR2 of BR5.
BR1

BR2

Ú

Voor tijdloze deuren met facetprofiel
sluit de facet deurlijst BR3 mooi aan.
Bij moderne en vlakke deuren komt de
vlakke deurlijst het best tot zijn recht.

Eenvoudig op maat te korten en op de wand
te lijmen
90% tijdbesparing t.o.v. gegronde profielen

Vooral bij geprofileerde deurlijsten is
het mooi om een neut toe te passen.
De neuten zorgen namelijk voor een
fraaie overgang van de deurlijst naar
de plint.

Voor zwarte (industriële) deuren met
zwarte kozijnen is de vlakke zwart
gelakte deurlijst een logische keuze.

BR5

Direct uit voorraad

TOEPASSINGEN:

KENMERKEN:

Ú

Renovatie en droge nieuwbouw

Ú

Ú

Te combineren met diverse deurtypes

Ú

Ú

Door lichte buigbaarheid ook
toepasbaar bij minder rechte wanden

Ú

Harde persing MDF voor gladdere afwerking
Direct uit de grootste Nederlandse
plintenfabriek
Ook in lange lengte

Uw dealer

DEKKER HOUT B.V.
De Werf 15, 2544 EH Den Haag
Postbus 43080, 2504 AB Den Haag

BR3

 +31 (0)88 1885 100
 verkoop@dekkerhout.nl
 www.dekkerhout.nl

Gelakte of gefolieerde plinten, deurlijsten en neuten zijn
kant-en-klaar voor toepassing in ieder interieur!
Voorraad en adviesprijzen voor FSC® gecerticeerde plinten, deurlijsten en neuten: www.dekkerhout.nl
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RECHTE PLINTEN
006127

8x45 mm



4200 mm 10 st./set

013521

12x55 mm



4880 mm 5 st./set

013505

12x68 mm



4880 mm 5 st./set

013506

12x90 mm



4880 mm 5 st./set

006127
013521
013505
013506

 = afgelakt    = vochtwerend MDF

PLINTEN MET KABELGOOT
022460

013507
013509

013507

15x120 mm



4880 mm 5 st./set

013508

15x120 mm



4880 mm 5 st./set

022460 16x120 mm



2486 mm

013509



4880 mm 5 st./set

15x140 mm

5 st./set

 = afgelakt    = vochtwerend MDF

014033

013508

013510

014822

PLINTEN
Plinten worden toegepast voor
bescherming van de wand en naadloze
aansluiting op ieder vloertype.
Lage plinten geven een minimalistische
uitstraling. Hoge plinten zijn
nadrukkelijk aanwezig en zijn vaak
sfeerbepalend in het interieur.
Bij grotere onafgebroken wanden is
het handig om te kiezen voor lange
plinten zodat er geen plinten tegen
elkaar aan hoeven te worden geplaatst
en er over tijd geen open naadjes
kunnen ontstaan. De gelakte plinten

HOGE PROFIELPLINTEN MET KABELGOOT

zijn superstrak afgewerkt met High
Impact lak, kleine beschadigingen
kunnen eenvoudig bijgestift worden in
dezelfde kleur.
Gefolieerde plinten zijn zelfs nog
gladder, maar beschadigingen zijn iets
lastiger bij te werken. Ook gefolieerde
plinten zijn perfect overschilderbaar
en kunnen op ieder moment weer in de
gewenste kleur gelakt worden.

bevestigen. Kies in het geval van licht
vochtige reiniging van vloeren altijd
voor vochtwerende MDF plinten.
Naast de standaard voorraad
kleuren en modellen is iedere kleur
lakafwerking en ieder profiel mogelijk
op bestelling.

Zorg dat de wanden goed droog zijn
en gebruik bij voorkeur de juiste lijm
of kit om de plinten op de wand te

Tip: een neut geeft een
mooie overgang tussen
de plint en deurlijst

013510

Kraal

15x140 mm



4880 mm 5 st./set

014033

Kraal

15x140 mm



4880 mm 5 st./set

014822

Facet

16x120 mm



2486 mm

5 st./set

014823

Klassiek 16x120 mm



2486 mm

5 st./set

 = afgelakt    = gefolieerd

014823

NEUTEN
Neuten zorgen voor een fraaie overgang van de deurlijst naar de plint.
Daarnaast beschermen neuten de meest kwetsbare hoek van de
onderzijde van het kozijn. Voor een extra gladde afwerking zijn de neuten
gefolieerd zodat ook de afgeronde kopse zijde strak oogt. Natuurlijk zijn
de gefolieerde neuten ook in iedere gewenste kleur overschilderbaar.

014821

NEUTEN
014821

Modern



Per stuk

014820

Hollands 23/18x84x130 mm (dxbxh) 

Per stuk

 = gefolieerd

18x84x130 mm (dxbxh)

014820

