Uw RET AluStabiel dealer:

BPG Boxtel

Koppenhoefstraat 6
5283 VK Boxtel
Tel. 0411-674230
Fax 0411-673907
info@bpgboxtel.nl
www.bpgboxtel.nl

AluStabiel
AluStabiel Paint
Vormvaste multiplex deur

• Dóór-en-dóór Ocoumé
• 2 lagen aluminium
• Eenvoudig bewerkbaar
• Vormstabiel
(BRL 0803 klasse III)
• 30 minuten brandwerend
(NEN 6069: 2001)
• 10 jaar garantie

Aanvoerder in bouwproducten

De AluStabiel deur is opgebouwd uit dóór-en-dóór Ocoumé
platen met geïntregeerde aluminium lagen. Dit zorgt ervoor dat de
deur zeer stabiel is en uitstekende vochtwerende eigenschappen
heeft. Naast de standaard Alustabiel is er ook een direct schilderbare Paint uitvoering beschikbaar met een tweezijdige 200 grams
MDO overlay.

AluStabiel
AluStabiel Paint
Vormvaste multiplex deur
Uitvoeringen en afmetingen *
40mm

40mm

40mm

40mm

40mm

215x95cm

235x95cm

235x110cm

250x122cm

300x125cm

Standaard
Freesbaar
Freesbaar Paint
*Overige afmetingen op aanvraag.
Kwaliteit

A-kwaliteit schilfineer toplaag van 1,5 mm (ook in edelfineer mogelijk)

Stabiliteit

klasse III (BRL 0803) – maximale uitbuiging van 2 mm

Opbouw

Ocoumé fineren door-en-door; elke laag 2-zijdig gekalibreerd
Paint: tweezijdig voorzien van een 200g MDO overlay

Maatvoering

tot iedere afmeting of deurvorm terug te zagen

Verlijming

exterieur verlijming (NEN-EN 314-2) CE genormeerd (EN-13986)

Bewerking

met normaal houtgereedschap te bewerken
voor het frezen van groeven is een infreesbare uitvoering leverbaar
gebruik voor de afwerking van de randen Universele Randcoating, verkrijgbaar bij
RET Bouwproducten (o.g.)

Brandwering

30 minuten brandwerend (NEN norm 6069:2001)

Garantie

10 jaar fabrieksgarantie door Nederlandse producent op delamineren en kromtrekken

Certificering

zowel CE als KOMO gecertificeerd

Wat betekent ‘Aanvoerder in bouwproducten’ voor u? Bij RET kunt u op het volgende rekenen:
• Het meest veelzijdige assortiment
• Maatwerk in voorraadbeheer en logistiek
Aanvoerder in bouwproducten

• Uw partner in inkoop en productontwikkeling
• Technisch advies, training en projectbegeleiding

w w w. r e t b o u w p r o d u c t e n . n l
info@retbouwproducten.nl
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Plaatmateriaal

Gevelmateriaal

Vochtwerend

Brandwerend

Houtwaren

Wand en Plafond

Deur en kozijn

