Originele, moderne deurpanelen.
DRUTEX heeft een groot aanbod PVC-deurmodellen in zowel Iglo 5- als Iglo
Energy-systemen die zich door een modern ontwerp volgens hedendaagse
architectonische trends onderscheiden. Het bedrijf heeft eigen, originele panelen
voor pvc-deuren ontwikkeld. Dankzij een grote kleurkeuze, verschillende panelen en
modern beslag alsook optionele accessoires past de deur perfect in de architectuur
van het gebouw en het interieurontwerp. Er kan eenvoudig een op individuele
behoeften toegesneden ontwerp worden gemaakt.

Voorbeeld van Drutex deurpanelen:

*Deursystemen in verschillende kleuren naar wens van de klant

Iglo
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De informatie in dit reclamemateriaal dient alleen ter illustratie. Specificatie van het product
moet worden gecontroleerd met de door de producent opgegeven technische gegevens.
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Kenmerken van DRUTEX deursystemen

Voordelen van de Iglo deur
Modern design
Afgeronde, elegante profiellijn en de mogelijkheid om
zowel panelen van klassieke vorm als in een moderne
stijl toe te passen. We bieden een grote keuze aan
krukken, handgrepen, knoppen en accessoires.
Grote kleurenkeuze van de deur gecombineerd
met de mogelijkheid om vele paneelontwerpen en
verschillende opties te kiezen die het ontwerp van
de deur kunnen verbeteren, bieden de mogelijkheid
het ontwerp volledig te individualiseren.

Grote functionaliteit
Stalen verstevigingen in de deur en hoogkwalitatieve
componenten zorgen voor gebruikscomfort. Iglo
Energy is uitgerust met de meest moderne Z-TF MFBO-deursloten van het gerenommeerde merk MACO
die extra multifunctionele grendels en twee stalen
bouten hebben, waardoor een optimale en constante
druk op de hele deurhoogte wordt verkregen. Na
het sluiten wordt de deurvleugel op drie punten
vergrendeld.

Iglo Energy

Iglo 5

Het zevenkamer A-profiel en het moderne design maken van
de IGLO ENERGY- entreedeur het synoniem van aanzienlijke
energiebesparing met een prachtig ontwerp, esthetiek en
uitstekende functionaliteit. De uitstekende thermische
isolatie-eigenschappen van de deur zijn onder meer het
gevolg van de toegepaste hoogkwalitatieve materialen, een
speciaal ontworpen aluminium drempel met een thermische
onderbreking en een innovatief afdichtingssysteem. Het is
de eerste oplossing ter wereld voor een dergelijk systeem
dat de centrale afdichting van geschuimd EPDM* toepast.
De deur onderscheidt zich door een hoog veiligheidsniveau
dankzij de 3-punten deurgrendel van MACO. De deur wordt
gekenmerkt door duurzaamheid dankzij de toepassing van
HAPS P700 scharnieren uit getrokken aluminium, en het
brede scala aan deurpanelen zorgt ervoor dat ze aan de
eisen van klanten over de hele wereld voldoen.

IGLO 5 entreedeur met 5-kamer-systeem is ideaal voor wie
geen compromis op gebied van esthetiek of veiligheid wil
sluiten. De moderne IGLO 5 deur is ook een combinatie
van schoonheid, innovatieve oplossingen en functionaliteit.
Grote verstevigingskamers bieden ook de toepassing van de
wapening die voldoende sterkte garandeert en de 3-punts
automatische deurgrendel verhoogt het veiligheidsniveau.
IGLO 5 betekent ook een investering in esthetiek, kan met
moderne deurpanelen worden uitgerust, die in combinatie
met een rijk kleurenpalet en extra uitrusting aan iedereen
een oplossing biedt die perfect op de verwachtingen en
verbeeldingskracht aansluit.

Uitstekende energiebesparing
Multikamerprofiel en een innovatieve methode van
afdichting van geschuimd EPDM (bij Iglo Energy) is
van invloed op de thermische isolatie-eigenschappen
van de deur. Als standaard is de deur voorzien van
een drempel met thermische onderbreking die het
warmteverlies beperkt.

Hoog veiligheidsniveau
Als standaard 3-puntsluiting met automatische
drievoudige vergrendeling. De veiligheid wordt
gegarandeerd door hoogkwalitatief beslag van het
gerenommeerde bedrijf MACO en de scharnieren
die verwijdering van de deurvleugel voorkomen. De
toepassing op de deursleutel van tenminste drie HAPS
P700 scharnieren van getrokken aluminium (voor Iglo
Energy) en aluminium drempel beïnvloedt aanzienlijk
de duurzaamheid van de deur.

Optimale constructie en stabiliteit

Opties:
Drempels:

Deurkrukken:

Aansturing:

In onze aanbieding is er ook een thermisch
onderbroken drempel die tegen bevriezing
beschermt en het warmteverlies beperkt.
Zijn geringe hoogte garandeert een uitstekende functionaliteit.

Onze aanbieding omvat verschillende
kleuren en vormen krukken, knoppen en
handgrepen. De brede keuze biedt de
mogelijkheid om een huis een individueel
en elegant karakter te geven, afgestemd op
de smaak van de klant.

Er bestaat de mogelijkheid voor intelligente
deurbediening, te weten: het openen
en sluiten met een vingerafdruklezer,
Bluetooth, afstandsbediening of tablet.
Besturingssystemen zijn volledig compatibel
met alarmsystemen in het huis en andere
automatisering.
*octrooi is aangevraagd

Elk deurpaneelmodel is gemaakt van HPL2 plaat/
polyurethaanschuim/aluminiumplaat van 1 mm/
polyurethaanschuim/HPL2-plaat. De elementen
zijn gemaakt van roestvrij staal met verschillende
sierelementen en dankzij hun tweezijdige gebruik
zien de deuren er perfect uit zowel van de buitenkant
als van de binnenkant. Het paneel is 36 mm dik.

