
PVC Schüco buitendeur

Profielen
Deuren vervaardigd van uitstekende kwaliteit 5 kamer Schuco profielen, systeem CT

70 Classic met stalen versterking geschikt voor

intensief gebruik en zware weeromstandigheden.

Buiten kader(vast kader): PVC met stalen versterking

1,6mm

Binnen kader(vleugelkader): PVC met stalen
versterking 2,3mm, diepte van profiel 50 mm

Stalen profielen in het binnen kader verbonden met

elkaar d.m.v. PVC blokjes die worden samengelast.
Daardoor krijgt dat bewegende gedeelte uiterste

stabiliteit en duurzamheid. 

Beslag
Vierpuntslot of driepuntslot met
2 grote haakschoten 

(foto pos. 1).

h  ttp://www.winkhaus.com/  

Drie Dr Hahn scharnieren met

alle nodige afstellingen.

Waterdichte afdichtstrips van
EPDM, beneden afdichting met borstel, aluminium

tussendrempel is een optie om perfecte water en wind

dichtheid te garanderen.

− aangename klimaat zonder

tocht en vochtigheid
− bescherming tegen wind, regen

en lawaai

Vulling
Ruime keuze van dubbele,

isolerende beglazing:

gezandstraald,
figuurglas(ornament) alsook

moderne en klassieke deurpanelen.

Opties
Inox handvat, electroslot, deur

hydraulisch sluiter,

hogeveiligheidscilinder, brievenbus,
inbraakwerende scharnieren.
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Lage drempel (optie)
Standaard worden de deuren zonder drempel, wel met borstel afdichiting uitgevoerd.
Automatische tochtlat kan tegen meerprijs bekomen worden – automatische tochtlat moet op
voorhand meegedeeld worden.

Een lage aluminium drempel zonder
meerprijs kan ook bekomen worden.
Uitleg:
Een deur kan in classieke versie
uitgevoerd worden of met lage 
aluminium drempel (zonder meerprijs).
Een deur met lage (2 cm) drempel veel beter
presteert wat winddichtheid en isolatie
betreft, is ook ideale oplossing als de vloer
onder de deur niet effen is.
Nadeel: obstakel op de vloer.
Bij nieuwbouw (lage energie woningen)
worden lage drempels standaard
toegepast anders zou het huis afgekeurd
worden wegens niet conform met
voorschritfen.

Cataloog pagina's van deursystemen met lage drempel kan
doorgesturd worden.

Lage drempel moet op voorhand meegedeeld worden.
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