Brucoral HPL-deuren

Brucoral HPL-deuren
duurzaam mooi
•
•
•
•
•

Krasvaste HPL-deklaag
Ruim 25.000 UNI-kleuren
Duurzaam en kleurvast
Brand-, geluid- en/of inbraakwerend
Afhangklaar

doors & frames

Brucoral HPL-deuren
Scholen, ziekenhuizen, kantoren, sportaccomodaties en hotels hebben één ding
gemeen; de deuren op deze locaties moeten tegen een stootje kunnen. Brucoral deuren
garanderen door hun kras- en stootvaste deklaag duurzaam plezier voor de gebruiker.
Brucoral HPL-deuren
Brucoral HPL-beplakte deuren zijn uiterst geschikt voor intensief gebruik. Niet voor niets worden deze deuren veel in
ziekenhuizen, scholen en kantoren geplaatst. De deuren zijn verkrijgbaar in een vrijwel eindeloze hoeveelheid
hardkunststof-designs. Van UNI-kleur tot houtmotief, allen van dezelfde hoogwaardige kwaliteit.
Brucoral Perfect
In de Brucoral Perfect uitvoering zijn de deuren voorzien van ABS-stootranden. De stootranden zijn verkrijgbaar in acht
standaard kleuren en motieven. Andere kleuren en motieven zijn op aanvraag leverbaar. De ABS-stootranden zijn slag- en
slijtvast, volledig doorgekleurd, kleurvast en chloorvrij.

Uitvoeringen
Brucoral HPL-deuren zijn leverbaar
als opdekdeur, stompe deur en als
schuifdeur. De deuren zijn, afhankelijk
van de HPL-soort, ook leverbaar met
FSC-certificaat.
De deuren zijn tevens verkrijgbaar
in verschillende sterkteklassen en in
brand-, geluid- en/of inbraakwerende
uitvoering.
Afwerking
Brucoral deuren zijn voorzien van een
HPL deklaag in de door u gewenste
kleur. De deuren worden geleverd
met verdekte of zichtbare houten
kantlatten, bijpassende gefolieerde
kanten of ABS-stootvaste kanten.

Toepassingsgebied
De Brucoral deuren zijn met name
geschikt voor toepassing in de
utiliteitsbouw. De deuren zijn echter
ook geschikt voor toepassing in de
woningbouw.
Brucoral
deuren
voldoen ruimschoots aan de wettelijk
gestelde eisen in het Bouwbesluit.
Standaard afmetingen
Deurdikte: 40 mm
Deurbreedte: 530 - 1230 mm
Deurhoogte: 2015 - 2115 - 2315 mm
Overige afmetingen zijn op aanvraag
leverbaar.
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Aanvullende informatie
Aanvullende informatie kan u inzien en downloaden op www.theuma.nl.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal in de bedrijfsvoering van Theuma. Wij
doen op verantwoorde en duurzame wijze zaken met onze klanten en leveranciers, en nemen
verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Daarbij
volgen wij de internationale richtlijn ISO 26000.
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