Productbijlage houten openslaande garagedeuren model Gronau, versie 2017-1
Openslaande houten garagedeuren model "Gronau"
 Deurdikte is 68 mm Dark Red Meranti duurzaam hardhout
 Deuren hebben een mooi aanzicht met een modern / glad oppervlak
 Loopdeur links of rechts openslaand (van buitenaf gezien)
 Symmetrische verdeling van de beide deuren of desgewenst ongelijk
 Deuren zijn voorzien van hoogwaardige isolatiekernen
 Rubber tochtkader in zowel de deuren als het kozijn gefreesd
 Dit model kan voorzien worden van een verticaal of horizontaal raam tegen een
meerprijs van ca. 150 euro per raam.
 De ramen kunnen desgewenst ook nog voorzien worden van roedes.
Houten kozijn en natuurstenen onderdorpel
 Breedte en hoogte van het kozijn volgens uw opgave / onze meting.
 Houtdikte 68mm Dark Red Meranti duurzaam hardhout
 Kozijndikte 68 mm, breedte 80 of 100 mm
 Natuurstenen onderdorpel van Belgisch hardsteen ca. 7 cm breed, 2-3 cm dik.
 Indien nodig zorgen Meranti afdeklijsten ca. 12 x 35 mm in dezelfde kleur van het
kozijn voor een mooie afwerking en afdichting.

Schilderwerk van deuren en kozijn
 Alle houten delen worden vooraf geïmpregneerd. Deze extra beschermlaag zorgt
aanvullend voor een duurzame bescherming van het hout.
 Alle kozijnen en deuren worden in een professionele spuitcabine met meerdere lagen
in een goede grondlak gespoten.
 Alle kozijnen en deuren worden in een professionele spuitcabine met meerdere lagen
in een eindlak gespoten in een RAL of Sikkens kleurnummer naar wens van de klant.
 Deuren en kozijn kunnen desgewenst alleen in de grondlak geleverd worden.
Hiervoor geldt een minderprijs.
 Het kozijn en de deuren kunnen verschillende kleuren hebben aan de binnen- en
buitenkant. Hiervoor geldt een meerprijs.
 Deze procedure staat garant voor jarenlange bescherming.
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Mooi en inbraakwerend hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen
 Standaard monteren wij op de loopdeur een 3 puntssluiting SKG** inclusief profiel
cilinder en 3 sleutels SKG**. Uitvoering in SKG*** is tegen meerprijs ook mogelijk.
 De passieve deur wordt met een verdekt stulpbeslag SKG** vastgezet.
Minderprijs voor een eenvoudig insteekslot i.p.v. een 3 puntssluiting is 122,50 euro.
 Alle deuren zijn voorzien van sterke 3D instelbare scharnieren
 Mooie RVS krukken en rozetten SKG**
 Desgewenst kunnen wij ook tegen een meerprijs een RVS veiligheidsrozet monteren.
 Indien gewenst kunnen wij u behulpzaam zijn met het gelijksluitend maken van uw
nieuwe garagedeuren met uw bestaande deuren.

Montage van kozijn en deuren
 Bestaande garagedeur / kozijn / frame wordt gedemonteerd
 Het nieuwe kozijn en de deuren worden deskundig gemonteerd
 Het kozijn wordt indien nodig met afdeklijsten in dezelfde kleur afgewerkt.
 Deuren zijn standaard voorzien van sterke 3D scharnieren en voor u afgesteld.
 Deurbeslag wordt gemonteerd voor direct gebruik.
 Wij monteren ons kozijn altijd op een natuurstenen onderdorpel van 2-3 cm dikte.
 Na montage ruimen onze monteurs alles netjes voor u op en laten alles netjes en
schoon weer achter. Eventuele oude garagedeuren en afval voeren wij voor u af.

De voordelen van een mooie hoogwaardige houten garagedeur
Onze houten deuren zijn minimaal 68 mm dik en gemaakt van duurzaam hardhout.
In Nederland zijn meerdere leveranciers die standaard 40 of 54 mm dikte leveren wat
minder sterk is en minder goede warmte-isolatie biedt.
Wij gebruiken uitsluitend geselecteerd hoogwaardig Dark Red Meranti conform FSC normen.
Het hout wordt in meerdere lagen gelamineerd waardoor het hout perfect in vorm blijft.
Dit is ook een voordeel ten opzicht van dunnere deuren.
Houten openslaande deuren zijn heel praktisch in gebruik, veilig en maken geen lawaai.
Met een deurdranger kunt u de deur automatisch laten sluiten.

Gratis ontwerp van uw nieuwe houten garagedeuren
Wij hebben een aantal exclusieve modellen die erg populair zijn.
Wilt u nieuwe deuren hebben volgens een geheel eigen ontwerp of naar voorbeeld?
Dat is ook mogelijk zonder extra kosten. Wij adviseren u graag en maken van het ontwerp
een technische tekening voor uw eigen beoordeling en definitieve goedkeuring.
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Wij maken elke deur speciaal voor u op maat geheel naar uw eigen wensen.
Bij ons wordt elke houten garagedeur afzonderlijk vervaardigd.
U krijgt dus een unieke garagedeur op maat gemaakt en geheel naar uw eigen wensen.
Elke deur wordt met veel aandacht en zorg gemaakt door vakmensen die gebruik maken van
professionele machines en gereedschappen.

100% tochtvrij door dubbel tochtkader
Alle deuren en kozijnen zijn voorzien van een rubberen tochtkader.
Door dit dubbele tochtkader zijn de deuren 100% tochtvrij.
Aan de onderkant van deuren sluit de natuurstenen onderdorpel de deur ook 100% af.

Goede warmte-isolatie voor minder stookkosten en warmere garage
Alle garagedeuren hebben een zeer hoogwaardige isolatiekern.
Hiermee houdt u de kou buiten en de warmte binnen.

Gemonteerd met inbraakwerende 3D scharnieren
Een 3D scharnier is een inbraakwerend scharnier dat in 3 richtingen instelbaar is wanneer
een deur in het kozijn geplaatst is.
De scharnieren zijn mooi weggewerkt en in de garagedeur en het kozijn gefreesd.
Elk scharnier kan 160 kg dragen waardoor een deurbreedte van 1600 mm mogelijk is.

Garantie
Wij verlenen op basis van de genoemde criteria 10 jaar garantie op onze garagedeuren.
Bij normaal gebruik en normale omstandigheden hebben onze deuren een geschatte
levensduur van minimaal 30 jaar.
Aanvullende opties en accessoires
 Binnenzijde van het kozijn en/of deuren in een afwijkende kleur gespoten voor
€ 65, - per element.
 Deurvastzetter 90 mm lang, met de voet bedienbaar. € 54,- incl. montage.
 Deurvastzetter 120 mm lang met de voet bedienbaar. € 69,- incl. montage.
 Stormketting standaard uitvoering € 27,- incl. montage.
 Stormketting zware uitvoering € 38,50,- incl. montage.
 Deurdranger merk Ivana / Dorma type 1670GA-B met glij-arm en vastzetmogelijkheid
€ 145, - incl. montage.
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Levertijd en montage
Wij leveren en monteren uw deuren ca. 6 weken na ontvangst van de getekende
opdrachtbevestiging.
Na ca. 5 weken nemen wij met u contact op om een exacte datum en tijdstip te bespreken.
De demontage van uw bestaande deur en montage van uw nieuwe deuren en kozijn kunnen
2 monteurs in een halve werkdag uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden
Onze vrijblijvende offerte is tot 30 dagen na offertedatum geldig.
U hoeft geen aanbetaling te doen en kunt na levering / montage de factuur contant betalen
aan onze monteurs of via internetbankieren overschrijven.

Algemene voorwaarden
Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals deze door ons
beschikbaar zijn gemaakt. U kunt ons altijd vragen om toezending van een extra exemplaar.
Via onze webshop www.houtengaragedeurennederland.nl kunt u de voorwaarden ook
vinden.

Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar
Wij leveren deuren waar u jarenlang plezier van zult hebben en hopen dat u gebruik wilt
maken van onze aanbieding.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van u.
U kunt ons van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur telefonisch bereiken
op 074 – 2567850 of via email info@hdnhout.nl
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