PREMIUM serie
Vleugeloverdekkende deurpanelen uit
de
voldoen aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen.
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Uw huis, uw deur, uw stijl.
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U kunt de kosteloze App “ Voordeuren”
installeren op uw tablet of smartphone.
(Android en Apple)
Met deze App kunt u in 3 stappen
bekijken welke voordeur het beste in uw
woning past.
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Model 6172-83 opliggende lisenen |
Art-beton
Greep: 9026-13 edelstaal

4

B

B Model 6665-83 opliggende lisenen |
Art-beton
Schaalgreep: V106 edelstaal,
geïntegreerd

Art-corten
Art-steel

6665-83 opliggende lisenen

[afbeelding onder]
Model 6172-83 opliggende lisenen |
Art-beton
Greep: 1042-13 edelstaal

Art-timber

A Model 6497-83 | Art-beton
Optioneel: edelstalen
stootplaat SB 700-3
Schaalgreep: V107 edelstaal,
geïntegreerd

A

Beton-optiek, optisch beton
en toch geen beton!
Art-beton is een moderne ﬁnish op
een ﬂexibele basis van mineralen
met natuurlijke marmerdeeltjes,
veel lichter dan beton en daardoor
ﬂexibel inzetbaar. Deuren met een
deurpaneel van art-beton geven
de entree een unieke uitstraling.
Ieder deurpaneel heeft een eigen
oppervlaktestructuur en is hierdoor
een unicaat.

Overig

6497-83

Art-beton
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Art-beton
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Art-corten

A Model 6864-83 | opliggende lisenen
Art-beton
Optioneel: structuurglas
satinato blank
Schaalgreep: V106 edelstaal,
geïntegreerd

B Model 6662-83 | Art-beton
Optioneel: structuurglas
satinato blank | edelstalen
stootplaat SB 700-3
Greep: 1043-13 edelstaal

A

6662-83

B

6817-83

C

Art-steel

6864-83 opliggende lisenen

Art-timber

C Model 6817-83 | robuust edelstalen
ornament en sierbeugel | Art-beton
Glas: G 1154 zandstraaldesign met
een heldere rand en heldere strepen
Optioneel: edelstalen
stootplaat SB 700-6
Greep: 9027-13 edelstaal

D Model 6173-83 opliggende lisenen |
Art-beton
Glas: G 1240 zandstraaldesign met
heldere strepen
Greep: 1044-13 edelstaal

6173-83 opliggende lisenen

D

Overig

[afbeelding links]
Model 6864-83 met geheel glazen
zijdeel | opliggende lisenen |
Art-beton
Optioneel: structuurglas
satinato blank
Schaalgreep: V106 edelstaal,
geïntegreerd
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De deurpanelen van de nieuw ontwikkelde Art-keramiek-collectie
voldoen niet alleen aan de hoogste eisen van kwaliteit, puristisch
design en esthetica, maar zijn door de verwerking van de natuurlijke
grondstof porselein ook milieuvriendelijk en duurzaam. Art-corten,
Art-steel en Art-timber zijn zowel optisch als voelbaar niet van echt
te onderscheiden. Ieder deurpaneel beschikt over een eigen
oppervlaktestructuur en is hierdoor een unicaat. Deurpanelen uit
deze collectie zijn absoluut vorstbestendig, zeer eenvoudig te
reinigen en bestand tegen krassen. Ze beschikken over duurzame
kleureigenschappen, ook bij hogere UV-stralingen.
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Deze nieuw ontwikkelde collectie laat
uw deur in nieuwe “oude” glans stralen.
Met deze karakteristieke optiek van
corten-staal maakt u een heel bijzonder
accent van uw entree.
Een blikvanger waarvan de kwaliteit,
puristisch design en esthetica direct
worden waargenomen. Niet alleen is de
vergelijking optisch waarneembaar maar
ook voelbaar niet van echt corten te
onderscheiden.

Door de bijzondere , kille optiek en
voelbare oppervlakte van staal maakt
de Art-steel collectie een accent, die
geen wensen meer open laat voor
kwaliteit, puristisch design en esthetica.
De speciﬁeke structuur van de
grondstof maakt ieder deurpaneel tot
een unicaat. Een deurpaneel van de
Art-steel collectie geeft uw entree een
absolute meerwaarde en maakt hem
exclusief.

De exclusieve Art-timber collectie
biedt u een authentiek houtdesign
gecombineerd met moderne onderhoudsvriendelijke eigenschappen van
een keramiek-oppervlakte. Esthetisch
past dit deurpaneel in verschillende
woningstijlen, zowel in modern als
klassiek. De bijzondere optische en
voelbare houtstructuur up-grade iedere
entree in een exclusieve design-entree.
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Overig

Art-timber

Art-steel

Art-corten

Art-beton
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Art-beton
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Art-corten

A Model 6878-84 opliggende lisenen |
Art-corten
Glas: G 1164 zandstraaldesign met
heldere strepen
Greep: 9027-13 edelstaal

B Model 6497-84 | Art-corten
Schaalgreep: V106 edelstaal,
geïntegreerd

A

6497-84

B

6665-84 opliggende lisenen

C

Art-steel

6878-84 opliggende lisenen

Art-timber

C Model 6665-84 opliggende lisenen |
Art-corten
Schaalgreep: V106 edelstaal,
geïntegreerd

D Model 6172-84 opliggende lisenen |
Art-corten
Greep: 1042-13 edelstaal

[afbeelding links]
Model 6664-84 Art-corten
Optioneel: structuurglas
satinato blank
Greep: 1044-13 edelstaal

D

Overig

6172-84 opliggende lisenen
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Art-beton
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A Model 6497-85 | Art-steel
Schaalgreep: V107 edelstaal,
geïntegreerd

A

6172-85 opliggende lisenen

B

6878-85 opliggende lisenen

C

Art-steel

6497-85

Art-corten

B Model 6172-85 opliggende lisenen |
Art-steel
Greep: 1042-13 edelstaal

Art-timber

C Model 6878-85 opliggende lisenen |
Art-steel
Glas: G 1164 zandstraaldesign
met heldere strepen
Greep: 9027-13 edelstaal

D Model 6664-85 Art-steel
Optioneel: structuurglas
satinato blank
Greep: 1044-13 edelstaal

[afbeelding links]
Model 6665-85 opliggende lisenen |
Art-steel
Schaalgreep: V106 edelstaal,
geïntegreerd

D

Overig

6664-85
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6817-86

A Model 6817-86 robuust edelstalen ornament en
sierbeugel | Art-timber
Glas: G 1154 zandstraaldesign met een heldere
rand en heldere strepen
Greep: 9027-13 edelstaal
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A

Art-beton
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B Model 6662-86 | Art-timber
Optioneel: structuurglas
satinato blank
Greep: 1043-13 edelstaal

Art-corten

C Model 6497-86 | Art-timber
Schaalgreep: V107 edelstaal,
geïntegreerd

lisenen in glazen zijlicht
[afbeelding onder]
Model 6172-86 met geheel
glazen zijdeel | opliggende lisenen |
Art-timber
Glas zijdeel: G 3001-93 satinato
blank | lisenen in de glasspouw
Greep: 1042-13 edelstaal

C

Art-steel

6497-86

Art-timber

B

Overig

6662-86
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Glaspanelen

6272-07

6231-07

6206-05

6203-05

6277-02

6213-02

6237-01

6222-01

6289-01

6242-01

6233-09

6233-09

6233-09
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Art -Overig
timber

Art-timber
Art - steel

Art-steel

Art-corten

Art - beton Art-beton

pT

De entree is het exterieure
visitekaartje van uw huis, maar
ook de binnenzijde van uw
voordeur hoeft niet saai te zijn
en kan geïntegreerd worden
met de stijl van uw hal. Door
een spiegel aan de binnenzijde
van uw voordeur kunt u uw
hal zelfs optisch vergroten,
waardoor uw voordeur een
functioneel design-element
wordt.
U kunt kiezen uit drie
verschillende varianten bij een
gesloten voordeur: de spiegel
aan de zijkant geplaatst, in
het midden of een volledige
spiegel met een gematteerde
rand.

RA -100

[afbeelding boven]
RA-100
Optioneel spiegel binnen | midden
Optioneel: kleur RAL 7001 zilvergrijs
Binnenkruk: 2008-13-I edelstaal
Leverbaar voor gesloten, niet beglazen
modellen
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[afbeelding rechtsboven]
RA-300
Optioneel spiegel binnen |
gedeeltelijk gematteerd
Binnenkruk: 2008-13-I edelstaal
Leverbaar voor gesloten, niet beglazen
modellen

[afbeelding rechtsonder]
RA-200
Optioneel spiegel binnen | zijkant
Optioneel: kleur RAL 7016
antracietgrijs
Binnenkruk: 2008-13-I edelstaal
Leverbaar voor gesloten, niet beglazen
modellen
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Overig

Art-timber

Art-steel

Art-corten

Art-beton

Geïntegreerde camera in greep

Detail: Greep 1121-13 edelstaal,
met digitale videobewaking

A Model 6179-98 gelijkliggende lisenen
Designvelden: decor teak terra/
nerfrichting houtstructuur
horizontaal
Optioneel: kleur RAL 7016
antracietgrijs | vleugeloverdekkend
Greep: 1121 edelstaal

6179-98 gelijkliggende lisenen

A

Designgrepen met een veiligheidskarakter? Jazeker, in deze greep van
uw voordeur is een camera geïnstalleerd. Zo weet u vóór het openen van
uw deur wie er voor staat en kunt u dan beslissen of u de deur wel of niet
openmaakt. De camera projecteert het beeld op een monitor welke aan
de binnenzijde van de deur gemonteerd is. Een groot voordeel van deze
variant is, dat u geen extra stroomkabel hoeft aan te leggen doordat deze
veiligheidseenheid werkzaam is op batterijen. Eenvoudiger kan het niet!
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[afbeelding links]
Detail: veiligheidsbeeldscherm voor de greep 1121-13 | het beeldscherm wordt aan de
binnenzijde van uw voordeur gemonteerd ter hoogte van ca. 1600 mm.

Wij bieden u drie verschillende uitvoeringsvarianten
voor de diverse stijlen. Vormt u zich een beeld en
kies voor een inzetdeurpaneel of voor een éénzijdig
-of tweezijdig vleugeloverdekkend deurpaneel.
Over het algemeen worden inzetdeurpanelen in de
deurvleugel gemonteerd. Dit kunt u herkennen aan
het kunststof profiel tussen de deurvulling en het

deurprofiel. Een vleugeloverdekkend deurpaneel
oogt royaler. De deurvleugel wordt aan de
buitenzijde elegant overlapt.
Onze tip: Indien u bij de uitvoering geen compromis
wenst, is de tweezijdig vleugeloverdekkende
uitvoering de beste keuze. Een strakke uitvoering
biedt -zowel buiten als binnen- een strakke vormgeving. De andere voordelen van deze variant zijn
de optimale isolatie en onderhoudsvriendelijkheid.

Art-corten

Inzetdeurpaneel of vleugeloverdekkend deurpaneel?

Art-beton

|

Art-steel

Opties buitenzijde: inzetpaneel of vleugeloverdekkend paneel

Buiten inzetpaneel

Buiten vleugeloverdekkend paneel:
Bij 1- of 2-zijdig vleugeloverdekkend paneel

Overig

Art-timber

Opties binnenzijde: inzetpaneel of vleugeloverdekkend paneel

Binnen inzetpaneel

Binnen vleugeloverdekkend paneel:
Bij 2-zijdig vleugeloverdekkend paneel
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Isolatie

Deur 1970
ca. 30-50 mm
bouwdiepte, enkele beglazing,
enkel scharnierpunt, zonder
dichtingen.

Standaard isolatie
2-voudige beglazing, binnenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte,
“warme” brug bij de beglazingen.
U-waarde van het glas: 1,3W/m2K**
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing bij een 28 mm deurpaneeldikte: 1,1 W/m2K

Isolatiepakket 1
3-voudige beglazing, binnenste- en buitenste glasschijf gecoat,
argongasvulling in de glastussenruimte, “warme” brug bij de
beglazingen.
Isolatiekern, hoog-isolerend.
U-waarde van het glas: 0,7 W/m2K**
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing
bij 42 mm deurpaneeldikte: 0,8 W/m2K
Deze uitvoering voldoet aan de eisen van passief wonen.

Isolatiepakket 2
4-voudige beglazing, binnenste- en buitenste glasschijf gecoat,
argon-gasvulling in de glastussenruimte, “warme” brug bij de
beglazingen.
Isolatiekern, hoog-isolerend.
U-waarde van het glas: 0,5 W/m2K**
U-waarde van het deurpaneel* inclusief beglazing bij
90 mm deurpaneeldikte: 0,4 W/m2K
Deze uitvoering voldoet aan de eisen van passief wonen.

* Alle berekeningen zijn op basis van model 6508, bij een afmeting van 1000 x 2000 mm.
** Sierbeglazingen (bijvoorbeeld glas-in-lood) hebben afwijkende U-waarden.
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Art-beton

Veiligheid

Art-corten

Deur 1970
ca. 30-50 mm
bouwdiepte, enkele beglazing,
enkel scharnierpunt, zonder
dichtingen.

Veiligheidspakket 1 - inzetdeurpaneel
Geteste veiligheid van de deur naar de normen
van veiligheidsklasse RC1 N (EN 1627:2011)

Art-steel

Beglazing buitenzijde bestaat uit 6 mm dik
veiligheidsglas. De beglazing wordt omlopend
in de lichtuitsnede verlijmd.

extra verlijming
veiligheidsglas 6 mm

Veiligheidspakket 2 - vleugeloverdekkend deurpaneel
Geteste veiligheid van de deur naar de normen van veiligheidsklasse
RC2 N (EN 1627:2011)

Art-timber

De dekplaten bestaan uit hoog weerstandsbestendig materiaal.
Beglazing buitenzijde bestaat uit 4 mm dik float- of structuurglas.

float- of structuurglas 4 mm
hoog inbraakwerend

Veiligheidspakket 3 (alleen bij gesloten modellen)
Geteste veiligheid van de onbeglaasde deur naar de normen van veiligheidsklasse RC3 (= WK3, Duitse
Widerstandsklasse / EN 1627:2011)

Overig

In het midden van de isolatie-inlage wordt een 2 mm dikke staalplaat verlijmd. In combinatie met de
hoog slagvaste oppervlakte zorgt dit voor een zeer hoge inbraakwerendheid voor gesloten, onbeglaasde
modellen.
staalplaat
hoog inbraakwerend
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Made in Germany
Van de marktleider van hoogwaardige
deurpanelen kunt u eersteklas kwaliteit
en duurzaamheid verwachten.
Wij garanderen u, dat de productie
voor 100 % in Duitsland plaatsvindt.

www.polytec.nl

