Deurkrukken, binnendeursloten en toebehoren
De Nero deurkrukken zijn speciaal voorzien van zogenaamde minirozetten. Hierdoor passen deze deurkrukken altijd op de
industriële smalle stijlen van de Nero Legno deuren lijn. De toebehoren sluiten hier vanzelfsprekend op aan qua stijl en
maatvoering.

NERO SICILIA
022548 | zwart
022551 | rvs
022553 | wit

NERO TOILETSET
022554 | zwart
022555 | rvs
022556 | wit

NERO VENETO
022549 | zwart
022552 | rvs

NERO SLEUTELROZET
022557 | zwart
022558 | rvs
022559 | wit

NERO TOSCANA
022550 | zwart

BOORMAL

t.b.v. rozetfrezing krukrozet
Nero binnendeurbeslag
022752 | 22 mm

NERO CILINDERROZET NERO GREEP
022560 | zwart
022561 | rvs
022562 | wit

022804 |
022805 |
022802 |
022803 |

zwart enkel
zwart dubbel
rvs enkel
rvs dubbel

NERO LEGNO DKC SPECIFICATIES
Opbouw stijlen / dorpels : Deuroppervlak van HDF; stijlen en
dorpels zijn opgebouwd uit massief
houten delen.
Panelen
: Vlak massief MDF.
Behandeling
: Zwart hoogwaardig voorgelakt.
Dikte
: Kozijn t.b.v. wanddikte 100 mm,
deur ca. 39 mm.
Stijl breedte
: 80 mm.
Paneel dikte
: 9 mm.
Glasroede breedte
: 30 mm.
Slotgat
: Magneet smalslot voorbereiding.
Scharnieren
: Voorzien van zwarte verdekte
Swing scharnieren.
Glaslatten
: Geen. Glas is opgesloten tussen
stijlen en dorpels.
Glas
:

Keurmerk
Garantie

Blank gelamineerd vlak glas:
6 mm gelaagd veiligheidsglas met
transparant folie tussen beide
glasbladen.
: Nero Legno DKC’s zijn voorzien van
het FSC® keurmerk.
: 5 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op
www.deuren.nl/garantie.

BP-89 NERO - BLADPAUMELLE
022512
022511
014634
014633

|
|
|
|

zwart (links)
zwart (rechts)
rvs (links)
rvs (rechts)

BS-89 NERO - KOGELLAGERSCHARNIER
022513 | zwart
014638 | rvs

SWING VERDEKT
SCHARNIER VS-19
022281
014628
014629
014630

|
|
|
|

zwart
budget steel
chroom
mat chroom

SLOTKLOS T.B.V.
MAGNEET SMALSLOT
MAGNEET SMALSLOT
(DOORNMAAT 35) T.B.V. (DOORNMAAT 35) T.B.V. NERO LEGNO STOMP
022435 | hardhout
NERO LEGNO STOMP
NERO LEGNO OPDEK

GENUA

ISCHIA

• vlakke panelen
• Voorzien van VS-19 zwart
verdekte scharnieren.

• blank vlak glas
• Voorzien van VS-19 zwart
verdekte scharnieren.

Incl.sluitplaat en magneetpot
t.b.v. houten kozijn
022565 | loopslot
022567 | dag- en nachtslot
022568 | cilinderslot
022566 | vrij bezetslot
022708 | loop rolslot

Incl. sluitplaat en magneetpot
t.b.v. houten en stalen kozijn
022806 | loopslot
022807 | dag- en nachtslot
022808 | cilinderslot
022809 | vrij bezetslot

KANTSCHUIF (SET)

t.b.v. dubbele (schuif)
deuren
012087 | zwart
012086 | rvs

NERO LEGNO | Industriële binnendeuren en
luxe Deur | Kozijn Combinaties met bijpassend
hang- en sluitwerk en deurbeslag
www.deuren.nl

Opbouw stijlen / dorpels : Deuroppervlak van HDF; stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit
massief houten delen.
Panelen
: Vlak MDF.
Behandeling
: Stompe en opdekdeuren zijn voorbehandeld met PU zwarte
grondverf (RAL 9005 gelijkend) en dient nog te worden afgelakt.
Uitvoering
: Stomp. Modellen Genova, Asti en Imola (blank glas) ook in opdek
leverbaar.
Dikte
: Ca. 39 mm.
Stijl breedte
: 80 mm.
Afwijkende afmetingen
: Maatwerk is mogelijk; alle modellen kunnen in stomp en opdek als
voorbehandelde deuren in maatwerk geleverd worden; vraag naar
de mogelijkheden.
Paneel dikte
: 6 mm.
Glasroede breedte
: 30 mm.
Glaslatten
: Geen, het fabrieksmatig gemonteerde glas is in de stijlen en dorpels
opgesloten.
Glas
:

CHIARI

Tinto: getint
vlak glas

Nero Legno industriële binnendeuren
De Austria Nero Legno FSC® gecertificeerde industriële binnendeuren hebben haakse profielen
aan de deurstijlen en vaste roeden die samen met het heldere glas zorgen voor een super
trendy industriële uitstraling. De stijlen en dorpels zijn 80 mm breed gecombineerd met 30 mm
vaste glasroeden en voorbehandeld met een zwarte grondverf (RAL 9005 gelijkend).
Let op: dit slotgat is niet geschikt voor een standaard slot. Bestel een Nero Legno smalslot
met zwarte voorplaat en maak de industriële look compleet. Wanneer je de deur bijvoorbeeld
als schuifdeur gaat gebruiken en geen loopslot nodig hebt, bestel dan de slotklos. Hiermee
hiermee sluit je het slotgat af.
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Garantie
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ASTI

Tinto: getint
vlak glas

Blank vlak glas
Tinto: getint vlak glas
6 mm gelaagd veiligheidsglas
6 mm gelaagd veiligheidsglas met
met transparante folie tussen
donkere transparante folie tussen
beide glasbladen.
beide glasbladen.
: Nero Legno deuren zijn voorzien van het FSC® keurmerk en KOMO
certificering.
: 12 Jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op
www.deuren.nl/garantie.

Keurmerk
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Wijzigingen in constructie en / of uitvoering van de modellen voorbehouden.
Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen
licht afwijken. Eventuele druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

NERO LEGNO SPECIFICATIES
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TIP:
Houd rekening met de smalle
stijlbreedte waardoor de meeste
standaard deurkrukken en sloten
niet passen. Kies dus voor het
bijpassende Austria beslag!

DESIO

CHIARI

CHIARI

ELBA

BRESCIA

LIVORNO

GENOVA

GENOVA

FOGGIA

ASTI

ASTI

IMOLA

• vlakke panelen

• blank vlak glas

• Tinto: getint vlak glas

• vlakke panelen

• blank vlak glas

• vlakke panelen

• blank vlak glas

• Tinto: getint vlak glas

• vlak paneel

• blank vlak glas

• Tinto: getint vlak glas

• blank vlak glas

