LAAT
SKANTRAE
JOUW DEUREN
AFLAKKEN!

BINNENDEUREN AFLAKSERVICE

Welkom bij Skantrae!
Hartelijk dank voor je interesse in Skantrae binnendeuren.

Bezoek een showroom

past bij jouw stijl en die van jouw huis. Of dat nu modern is

zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat

Graag helpen wij je bij het vinden van een opdekdeur die

of juist klassiek, wij hebben de passende binnendeur voor

je in ons programma. Uiteraard compleet met de laatste
en meest moderne accessoires.

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren,

accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet

Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst

kan! Kom gerust langs in de showroom
van één van onze dealers. Op onze website vind je een actueel overzicht van al

onze dealers in Nederland en hun Skantrae
assortiment.

wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Alle deu-

Ook ben je welkom in onze eigen

lakservice. Elke deur wordt machinaal gespoten geleverd

openingstijden op onze website:

ren in deze brochure zijn geschikt voor onze Skantrae Afin een kleur naar keuze. Je hoeft hem alleen nog maar af
te (laten) hangen.

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan
40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele modellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassende accessoires.

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakman-

showroom in Zevenaar. Kijk voor de
skantrae.com/showroom.
Skantrae B.V.
Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com
www.skantrae.com

schap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te
blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur
van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en
jarenlang woonplezier.

In deze brochure vind je alles over ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duidelijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te bestuderen.

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op
onze website: skantrae.com

Volg ons ook op:

Professionals
kiezen voor
Skantrae

Veiligheidsglas

al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-

kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen

derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen

van de professional. Het gevarieerde assortiment van
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en

persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen

voor specifieke maatwerksituaties. Skantrae buiten- en
binnendeuren zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste
keus van professionals.

Kwaliteit
KWALITEIT & KOMO

Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodellen met een KOMO certificaat. KOMO is voor de bouwwe-

reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt.

Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-

trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertificeerde binnendeuren van Skantrae blijven
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-

tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certificaat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige
binnendeuren van Nederland.

Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom

bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar

mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verhet uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes.
GLAS-IN-LOOD

Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met

een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te

gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

Duurzaamheid
WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM

Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grondstoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds groter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht.

Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover
meer op mvo.skantrae.com

Met 50% FSC® of PEFCTM gecertificeerd hout in 2007, maar

liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2020 werkt Skantrae al
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze

voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend
onderdeel van ons beleid.
FSC EN PEFC

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast

kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.

Meer weten over FSC® of PEFCTM? Kijk op www.fsc.org en
www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certificering per deurmodel
en uitvoering.

Aflakservice

Gemak, maar toch een optimale keuzevrijheid. Dat is waar

de Skantrae Aflakservice voor staat. Maak je keuze uit een
van de RAL-kleuren. De Aflakservice is mogelijk voor
opdekdeuren in de series SlimSeries® One wit

paneeldeuren, Prestige, Accent, Original, Cube, Cube X
paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren.
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Skantrae Aflakservice
Laat Skantrae jouw deuren aflakken!
Gemak en kwaliteit, dat is waar de Skantrae aflakservice voor
staat. Je hoeft ‘m alleen nog maar af te (laten) hangen. Dat
kan op de dag van levering, zonder vertraging of rommel in
huis. Ga voor de Skantrae Aflakservice.

De Skantrae Aflakservice is mogelijk voor opdekdeuren in de
series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent,
Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage
paneeldeuren.

Lakkwaliteit
Skantrae opdekdeuren (voorraad, bestel- en maatwerk) uit

de genoemde series kunnen worden afgelakt door onze
professionals. In onze moderne spuitstraat worden de deuren
voorzien van een zijdeglans lak (watergedragen). Er is keuze
uit 4 verschillende RAL-kleuren.

Voor deuren met glas gaat de Aflakservice altijd in combinatie

met de Skantrae Glasmontage. Voor maatwerk- en bestel

• Gemak, deur is gelijk af te hangen;

levertijd voor deze deuren.

• Streeploos resultaat;

deuren wordt de levertijd opgehoogd met de reguliere

Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik

van de SKH publicatie 08-04, ook te vinden op onze website
skantrae.com/aflakservice.
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Voordelen Skantrae Aflakservice:
• Constante kwaliteit;

• Hoogwaardige duurzame watergedragen
kwaliteitslak;

• Bespaart tijd;

• Geen last van stof.

Afgebeelde RAL-kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

SlimSeries® One
paneeldeuren

SlimSeries® One paneeldeuren

kennen dezelfde minimalistische

25 mm

uitstraling als de glasdeuren.

45 mm

De roedeverdeling, keuze uit 25
en 45 mm, sluit perfect aan op
de glasmodellen.

wit SSL 4050
Paneeldeur

Kies bijpassende roeden

Je kunt kiezen uit 25 mm of 45 mm.
Zie prijslijst of website voor de juiste deurcodes.

wit SSL 4053

Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4054

Paneeldeur | 25 mm roede

Kijk voor bijpassende hang- en sluitwerkpakketten op > https://www.skantrae.com/deurbeslag/binnendeurbeslag
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wit SSL 4055

Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4058

Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4056

Paneeldeur | 25 mm roede

wit SSL 4059

Paneeldeur | 25 mm roede

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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wit SSL 4057

Paneeldeur | 25 mm roede

Cube

SKS 3253
Onze Cube opdekdeuren kenmerken zich door heldere,

strakke lijnen en vormen. Met hun rechthoekige profilering
en vlakke panelen zijn het met recht deuren met een
minimalistische uitstraling.
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KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen
en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: 90 graden profielen,
glas openingen, MDF vlakke panelen
Stijlbreedte: 130 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk
tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per
deurmaat verwijzen wij je naar de website/prijslijst
Beslag: Zie bijpassend beslag
https://www.skantrae.com/deurbeslag/
binnendeurbeslag

SKS 3263

SKS 3261

SKS 3264

Bekijk de sfeerfilm van de Cube serie > www.skantrae.com/cube_sfeer
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SKS 3253

Glascode 1 | 5

SKS 3254

Glascode 1 | 5

Accent | deuren links en rechts: SKS 1236 (vlakke panelen)

Accent

SKS 1235
De opdekdeuren uit de Accent serie behoren tot de meest
verkochte paneeldeuren van Nederland. Dat is ook niet zo
verwonderlijk met zo veel keus in deurmodellen en glas.
Echt voor elke ruimte in je huis, in elke stijl, hebben wij
een passende oplossing.
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KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen
en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Facetprofielen, MDF paneel
met geaccentueerde rand
Stijlbreedte: 130 mm inclusief profiel
Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend ‘Century’ beslag op
https://www.skantrae.com/deurbeslag/
binnendeurbeslag
Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage
mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare
glassoorten per deurmaat verwijzen wij
je naar de prijslijst

SKS 1212

Accent | deur: SKS 1231 | deurbeslag | Riva CRO deurkruk

SKS 1201

Glascode 1

SKS 1217

* SKS 1208 is te combineren met SKS 1212.

SKS 1203

SKS 1208*

Glascode 1 | 2

Glas-in-lood 11
Glascode 1

SKS 1220

SKS 1227

Glascode 1 | 2

Bekijk de sfeerfilm van de Accent serie op > www.skantrae.com/accent_sfeer
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SKS 1231

Glas-in-lood 61
Glascode 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9

SKS 1234
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SKS 1232

SKS 1235

Glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1235 C1

Vlakke panelen
Glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1236

Vlakke panelen

SKS 1240

Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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SKS 1240

SKS 1240

Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1240

SKS 1247

Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1240

Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5
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SKS 1242

Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5
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SKS 1242

Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1242

Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1242

Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 1242

Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

A

B

C

D

SKS 1244

A | Rivolino chroom
Sleutelrozet

B| Rivolino chroom
Toiletgarnituur

C | Riva chroom
Deurkruk

D | Easy zwart
Deurkruk

18

Cottage

SKS 2511
De opdekbinnendeuren uit de Cottage-serie zijn natuurlijk
te gebruiken als normale draaideuren maar zeker ook als

schuifdeuren. Er zijn diverse schuifdeursystemen verkrijgbaar; voor elke woonstijl is er wel een mogelijkheid.
Daarnaast is het vanuit het maatwerkprogramma

mogelijk om extra brede en hoge deuren te bestellen.
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A

B

C

D
SKS 2510

SKS 2511

SKS 2512

SKS 2513

KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen
en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Recht profiel, MDF panelen
met groeven in V-vorm
Stijlbreedte: 120 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend ‘Province’ beslag op
https://www.skantrae.com/
deurbeslag/binnendeurbeslag
Glas: Voorgemonteerd af fabriek

A | Bilastro zwart
Sleutelrozet
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B | Bilastro zwart
Cilinderrozet

C | Bilastro zwart
Toiletgarnituur

D | Hampton
zwart
Deurkruk

Roedes zijn tweezijdig voorgemonteerd. Let bij opdekdeuren goed op dat je het juiste model en draairichting kiest.
Kijk online of in onze prijslijst bij Cottage voor meer uitleg.

A

SKS 2514

SKS 2515

Bekijk de sfeerfilm van de Cottage serie > www.skantrae.com/cottage_sfeer

A | Hampton
Deurkruk
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Essence | E 034 | deurbeslag | Imola mat chroom deurkruk

Essence

E 032
Niet alleen voor het ruimste assortiment, maar ook voor
de beste prijs ben je bij Skantrae aan het juiste adres.

De opdekdeurmodellen uit de Essence serie zijn al jaren de
voordeligste paneeldeuren van Nederland. Met het ruime
glasassortiment zit er ongetwijfeld een model voor je bij.
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KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en
dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Facetprofielen, MDF paneel met
scherp afgeronde paneelbossing

Stijlbreedte: 115 mm inclusief profiel. 231,5 cm
deuren; 130 mm stijlbreedte

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Niet leverbaar

Beslag: Zie bijpassend ‘Century’ beslag op
https://www.skantrae.com/
deurbeslag/binnendeurbeslag
Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage
mogelijk tegen meerprijs.
Voor leverbare glassoorten per deurmaat
verwijzen wij je naar de prijslijst

E 027

E 017

E 020

Glascode 1 | 2

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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E 003

Glascode 1 | 2

E 022

Glascode 1 | 5

E 023

E 034

E 032

E 035

Glascode 1 | 3 | 5

Bekijk de sfeerfilm van de Essence serie op > www.skantrae.com/essence_sfeer
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E 031

Glascode 2 | 5

E 047

Maak jouw Essence deur
compleet met bijpassend
Century beslag.

A

E 040

Glas-in-lood 30 + glascode 3 | 5

E 040

Glas-in-lood 31 + glascode 3 | 5

A | Anglia RVS
Deurkruk
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Prestige | deuren: SKS 2243 | deurbeslag | Train L RVS deurkruk

Prestige

SKS 2227
De opdekdeuren uit de serie Prestige zijn prachtig met een
rijke uitstraling. Ook de glaslatten en de profilering van de
panelen zijn royaal uitgevoerd. Met het kenmerkende
glas-in-lood krijgen deze deuren nog meer hun
eigen karakter.
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KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen
en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
Uitvoering: Dubbele kraalprofielen,
MDF paneel met double-hip paneelrand

Stijlbreedte: 135 mm inclusief profiel

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend ‘Royal’ beslag op
https://www.skantrae.com/
deurbeslag/binnendeurbeslag

		

Glas: Mogelijk tegen meerprijs
Voor leverbare glassoorten per
deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst

Aflakservice: Ja, optioneel bij opdekdeuren

SKS 2247

SKS 2240

Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 2240

Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

Bekijk de sfeerfilm van de Prestige serie > www.skantrae.com/prestige_sfeer
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SKS 2240

Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 2240

Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 2240

SKS 2212

SKS 2227

SKS 2217

Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 2208

Glas-in-lood 11

30

A

B
SKS 2243

Zie bijpassend beslag op > https://www.skantrae.com/deurbeslag/binnendeurbeslag
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SKS 2241

Facet satinato glas

A | Quincy messing
Deurkruk

B | Astro messing
Toiletgarnituur

Original | deur Links: SKS 240 | rechts: SKS 247 | deurbeslag | Petana oud zilver

Original

SKS 231
De Original serie is al vele jaren een vaste waarde in ons

assortiment. Deze opdekdeuren zijn voorzien van een kraalprofiel

en onze kenmerkende stijl-dorpelverbinding. De dorpels en liggen
namelijk iets terug ten opzichte van de stijlen.
Deze deuren springen er echt uit.
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KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en
dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Kraalprofielen, MDF paneel met
afgeronde paneelbossing
Stijlbreedte: 115 mm inclusief profiel.
231,5 cm deuren; 130 mm stijlbreedte

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend ‘Royal’ beslag op https://www.skantrae.com/
deurbeslag/binnendeurbeslag

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs
Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst
Overig: Vlak paneelprogramma leverbaar voor SKS 235

SKS 217

SKS 227

Bekijk de sfeerfilm van de Original serie > www.skantrae.com/original_sfeer
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SKS 231

Glascode 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9
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SKS 232

SKS 234

SKS 235

Glascode 1 | 3 | 5

SKS 240

Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 235 C0

Vlakke panelen

SKS 235 C1

Vlakke panelen
Glascode 1 | 3 | 5

SKS 240

Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

Maak jouw Original deur
compleet met bijpassend
Royal beslag.
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SKS 240

SKS 240

Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

SKS 240

SKS 247

A

B

C
Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5

A | Easy mat messing
Deurkruk
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 stro mat messing
B|A
Sleutelrozet

C | Astro mat messing
Cilinderrozet

Services

Bewerken
Het bewerken van deuren is vaak een
tijdrovende en specialistische klus.

Daarom nemen wij je dit werk graag
uit handen. Schakel ons in voor:
• glas- en slotmontage
• paumelleboringen
• frezen

• armschaven
• inkorten

• scharnierkrozingen

Ook leveren we graag al het hang- en
sluitwerk. Dan hoef je de deur alleen
nog maar vakkundig te plaatsen.

Aflakken
Eén deurenserie leveren wij
standaard in RAL 9010 EBC

afgelakt. Maar er is meer mogelijk.
Wil je gemak én keuzevrijheid?
Bij onze Skantrae Aflakservice
kun je kiezen uit één van de
RAL-kleuren. Vraag naar
de mogelijkheden voor
jouw project.

38

Technische informatie
Om een ander interieur te creëren en Skantrae deuren perfect
tot hun recht te laten komen, is het van belang dat je de juiste
beslissing(en) neemt voor en tijdens je aankoop. Wij willen je
daarbij een handje helpen met praktische informatie over binnendeuren.

BORINGEN
Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries®) worden voorzien
van slotgaten op basis van Nemef 1200/1300 inclusief voorplaatfrezingen. De gebruikte afmetingen zijn:

Houd rekening met een aantal vuistregels:
-	Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door
mensen met vakkennis geplaatst worden.
-	Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealernetwerk. Zij beschikt over een eigen plaatsingsservice of over
een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen
nemen. Informeer bij een dealer bij je in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vindt je op onze website, www.skantrae.com.

Slotkast
Voorplaat

Denk, vóórdat je bij één van onze dealers naar binnen stapt, aan
het volgende:
- Wil ik een glasdeur of een paneeldeur?
- Welk glas zou ik eventueel daarbij willen hebben?
- Welk beslag zou daar het beste bij passen?
- Welke architraaf past bij de deur?
- Is het hang- en sluitwerk (sloten en scharnieren)
aan vervanging toe?
- Welke kleuren zullen mijn nieuwe deuren gaan krijgen?
- Ga ik het zelf doen of ga ik het uitbesteden?
OPMETEN
Meet de maat van je kozijnen of oude deuren nauwkeurig op. Bij
opdekdeuren meet je de breedte ZONDER de opdekrand en de
hoogte INCLUSIEF de opdekrand.
OPDEK
De opdekrand kan zowel met een rechte (90°) rand als met een
schuine rand uitgevoerd zijn (zie onderstaande tekening).

DRAAIRICHTING
Bepaal de draairichting van je deuren aan de hand van de onderstaande tekening:
- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar je toe draait.
-	
De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan:
links -> linksdraaiend, rechts -> rechtsdraaiend.
Links

Scharnier/paumelle

Rechts

Scharnier/paumelle

GLAS PLAATSEN
Glas plaatsen in een binnendeur is secuur werk. Het moet zorgvuldig gebeuren om een zo mooi mogelijk resultaat te verkrijgen.
Je kunt dit zelf doen, maar er ook voor kiezen om het glas te
laten plaatsen door Skantrae.
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Hoogte		
130 mm		
174 mm		

Breedte
18 mm		
20 mm		

Diepte
85 mm
3 mm

Hart krukgat op 1050 mm uit de onderkant van de deur, deze wordt
niet geboord.
PAUMELLEBORINGEN T.B.V. OPDEKDEUREN

Inkorten binnendeuren
Om een deur goed passend te maken is het soms nodig om de deur te versmallen of in te korten. In de tabel
hieronder zie je een overzicht van de maximale inkortingen die nog binnen de garantievoorwaarden vallen.
Stijl sluitzijde mm
10
10
10

Stijl hangzijde mm
10
10
10

Bovendorpel mm
10
10
10

Onderdorpel mm
60
10
60

Maximaal toegestane
inkortingen

SKS series
SKL
Essence

Maximaal toegestane
afwijkingen

De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de algemene en de plaatselijke vlakheid
(normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:
Tolerantieklasse
2

Torsie mm
8

Hoogtekromming mm
8

Plaatselijke vlakheid mm
0,4

Garantievoorwaarden & behandelingsinstructies
Onze garantievoorwaarden worden bij iedere deur geleverd, zijn te vinden op ww.skantrae.com en zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
CONTROLE
Let op: controleer je deur voordat je deze gaat verwerken. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt,
dan heb je de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.
Warm-koud situaties
In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben
met verschillen en veranderingen in temperatuur en vochthuishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met
deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur kunnen ontstaan (zoals tussen
berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide
ruimtes.

Prijzen

Aflakservice
De Skantrae Aflakservice is mogelijk voor opdekdeuren uit de series: SlimSeries® One wit paneeldeuren,
Prestige, Accent, Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren.
AFLAKSERVICE
Aflakservice dichte deur
RAL 9001 Crèmewit, RAL 9003 Signaalwit, RAL 9010 Zuiverwit, RAL 9016 Verkeerswit
Aflakservice glasdeur
RAL 9001 Crèmewit, RAL 9003 Signaalwit, RAL 9010 Zuiverwit, RAL 9016 Verkeerswit

INCL.
BTW

EXCL.
BTW

119,00

98,35

149,00

123,14
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