Vervolux witlakdeuren

Vervolux witlakdeuren
de perfecte stijl van eenvoud
•
•
•
•
•

Unieke, hoogwaardige laklaag
Zijdeglans of zijdemat
Krasvast en lichtbestendig
Duurzaam en milieuvriendelijk
Afhangklaar

doors & frames

Vervolux witlakdeuren
Binnendeuren spelen een belangrijke rol. Ze vormen zelfs een opvallend onderdeel
van het interieur. Daarom zijn de Vervolux lakdeuren in verschillende afwerkingen en
uitvoeringen verkrijgbaar. Allen met dezelfde hoogwaardige esthetische afwerking.
Vervolux witlakdeuren
De perfecte stijl van eenvoud. De deur die overal past. Door de unieke, hoogwaardige laklaag voldoen de Vervolux
witlakdeuren aan de hoogste kwaliteitseisen. De deuren zijn tevens leverbaar in luxe designvariant: de Designline.
Vervolux deuren hebben een zeer hoge krasvastheid en lichtbestendigheid. De deuren worden afgelakt in zijdeglans (EBC
White Lion) of zijdemat (UV wit en UV crème). Beide laksystemen zijn vrij van oplosmiddelen en chemicaliën en er vindt geen
schadelijke uitstoot plaats tijdens het lakproces. De deuren worden indien gewenst geleverd met FSC keurmerk. Vervolux
witlakdeuren zijn daardoor bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk.
Designline luxe witlakdeuren
Modern of klassiek. Tijdloos of trendy. De Designline luxe witlakdeuren geven een persoonlijk accent aan elk interieur. De
luxe designdeuren zijn er in vele modellen en uitvoeringen, voorzien van diverse glasopeningen of infrezingen.

Uitvoeringen
Vervolux witlakdeuren zijn leverbaar
als opdekdeur, stompe deur en als
schuifdeur. Indien gewenst voorzien
van FSC keurmerk.
De deuren zijn tevens verkrijgbaar
in verschillende sterkteklassen en in
brand-, geluid- en/of inbraakwerende
uitvoering.
Afwerking
De
Vervolux
deuren
worden
fabrieksmatig afgelakt in zijdeglans
(EBC White Lion) of zijdemat (UV
wit of UV crème). De zichtbare
deurranden zijn voorzien van een folie
passend bij de kleur van de deklaag.

stomp

opdek

Toepassingsgebied
De witlakdeuren zijn geschikt voor
toepassing in zowel de woningals de utiliteitsbouw. Vervolux
deuren voldoen ruimschoots aan de
wettelijk
gestelde eisen in het
Bouwbesluit.
Standaard afmetingen
Deurdikte: 40 mm
Deurbreedte: 730 - 830 - 880 - 930 mm
Deurhoogte: 2015 - 2115 - 2315 mm
Overige afmetingen zijn op aanvraag
leverbaar.

schuifdeur met aluminium greeprand

enkele deur

dubbele deur

verdiepingshoge
deur

deur met
deurpaneel

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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