Deurframe van extra breed,
geoptimaliseerd, hardhout

Zeer goed isolerende BioBased PUR geïnjecteerde kern.
Densiteit 85kg/m³

Lijnvormige stabilisatiestijl

KEGATHERM DEURROMP

DE DEURROMP
WELKE JE TIJD EN
GELD BESPAART.
Medite Tricoya© Extreme
dekplaten

KEGATHERM DEURROMP

Een zeer goede vormvaste
deurromp
De timmerfabrikant / houtprofessional
moet met regelmaat van een
onbewerkte deurplaat een gehele
deur produceren. Deze machinale
bewerkingen zijn complex en dienen
zeer nauwkeurig te gebeuren.
Waarom zou je nog een plaat kopen
als je ook een deurromp kunt
bestellen inclusief alle machinale
bewerkingen zoals; glasopeningen,
complete slot infrezingen,
inkrozingen, designgroeven, etc.
Deze compleet voorbewerkte rompen
belanden vanzelf bij je op locatie waar
je de deur zelf af kan maken.

De deurromp is volledig geconfigu
reerd volgens jouw wensen en je kan
geheel voorbereid aan de afwerking
beginnen!
Opbouw deurromp
De KegaTherm deurromp bestaat
uit een deurframe van extra breed,
geoptimaliseerd, hardhout en is
voorzien van een condensvrije
lijnvormige stabilisatiestijl. De vulling
bestaat uit een zeer goed isole
rende, capillairvrije, geinjecteerde
PU-schuimvulling. De romp is
afgewerkt met Medite Tricoya©
Extreme dekplaten. Dit geheel zorgt
voor een goede vormvaste deurromp
(stabiliteitsklasse 2).

Waarom de KegaTherm oplossing?
• Het concept biedt antwoord
op de marktvraag;
• Zeer goede prijs-kwaliteit
verhouding;
• Stabiliteitsklasse 2;
• Hoge thermische isolatie;
• Snelle levering, aansluitend
op het productieproces van de
timmerfabriek of timmermanswerkplaats.

Kegro levert de romp,
jij doet de afwerking!


Kies een model deurromp



Configureer de romp met de
bewerkingen naar keuze



Voeg losse verkoop (weldorpels en
glaslatten naar keuze) toe



Bestel de deurrompen



Wij produceren de romp en leveren
deze met een korte doorlooptijd bij je af



Alle machinale bewerkingen zijn
gedaan en je hoeft de deur alleen nog
maar af te maken



6 jaar garantie op constructie- en
materiaalfouten.

BESTEL SIMPEL
EN SNEL OP
DEURENOPMAAT.NL

D E U R E N O P M A AT. N L D E UR R O MP E N O P M A AT

KEGATHERM DEURROMPEN

KEGATHERM MODELLEN

9101

9153

9154

9155

9156

9157

9165

9168

9170

9172

9175

9991

9163

WELDORPELS EN GLASLATTEN

D E U R E N O P M A AT. N L D E UR R O MP E N O P M A AT

Naast deurrompen kun je ook weldorpels en glaslatten los bestellen.
Bekijk het volledige assortiment en prijzen op deurenopmaat.nl

KEGATHERM MODELLEN MET GROEVEN

9801

9802

9813

9814

9816

9819

9821

9827

9830

9831

9832

9833

9846

9867

Uiteraard kunnen we ook compleet afgewerkte deuren in
samengestelde of massieve uitvoering aanbieden. Compleet afgelakt
met 3K coating, beglaasd, voorzien van hang- en sluitwerk en met
meerdere prestaties, zoals brandwerend- of geluidwerendheid.
Neem hiervoor gerust contact op met afdeling verkoop via
verkoop@kegro.nl of bel naar 024-399 95 55 .

VOOR ALLE
PRESTATIES EN
TECHNISCHE
DOCUMENTATIE ZIE:
DEURENOPMAAT.NL
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