Kunststof deuren
Oude Haven 2 4001 LG Tiel
T: 0344-612 082
F: 0344-617 411

12_Alpro_DealerFolders_01112011.indd 125-127

www.uijenglas.nl
info@uijenglas.nl

www.alpro.nl

een stap verder in comfortabel wonen.

2-11-2011 8:58:07

ALPRO
Kunststof deuren
De voordelen van Alpro kunststof deuren
• Energiebesparend
• Onderhoudsarm
• Duurzaam
• Betaalbaar
• Veilig
		
• Milieuvriendelijk
		
• Woningverbetering

Kom binnen

Veelzijdig in uitvoering

Kleur bekennen

De voordeur is de stijlvolle entree van uw woning. Op deze plek verwelkomt u familie, vrienden en kennissen. De keuze voor de juiste
deur is heel persoonlijk en daarom meestal het praatstuk van de opdracht. Uw voordeur heeft echter ook een andere functie, namelijk
tocht, geluid en ongewenste gasten buiten de deur houden. Kunststof deuren van Alpro verenigen mooi design met een veilig gevoel.
Laat u verrassen door de vele mogelijkheden.

Het Alpro deurenprogramma is zeer uitgebreid. U kunt kiezen voor
deuren met volledig glas of figuurglas, deuren met vlakke panelen,
deuren met sierpanelen, samengestelde modeldeuren en vleugeloverdekkende deuren. Uw Alpro dealer staat u graag te woord met
een advies dat bij uw situatie past. Alpro deuren zijn aan de onderzijde voorzien van slijtvaste onderdorpels. In eigen fabriek worden
de deuren uitgerust met meerpuntsveiligheidssloten, inbraakwerend SKG deurbeslag, veiligheidscilinders en standaard meegelaste hoekverstevigingen. Alpro kunststof deuren voldoen hiermee aan Politie Keurmerk Veilig Wonen. De meerkamer opbouw van
de profielen staat garant voor de beste isolerende eigenschappen.
De hoogwaardige afdichtingen zorgen voor en optimale wind- en
waterdichtheid.

Was een deur reeds uitermate bepalend voor het aanzicht van uw
woning, kleur zal daar zeker nog een schepje bovenop doen !!! Alpro
kunststof deuren zijn daarom in vele kleuren leverbaar. Aan de basis
staan twee kleuren, wit ( Ral 9010 ) en crème ( Ral 9001 ). Daarnaast
is er een ruime keuze aan kleurfolies met houtnerfstructuur. Voor
een geheel ander uiterlijk beschikt Alpro ook nog over het kleurprocedé Acrylcolor in 12 kleuren. Acrylcolor is een proces waarbij een
krasvaste acrylaat kleurlaag onlosmakelijk met het PVC basisprofiel
wordt verbonden. Deze laag wordt daarna machinaal geborsteld
wat zorgt voor een bijzondere, matte uitstraling.

Tuindeuren
Openslaande tuindeuren zijn het verlengstuk van het huis naar de
tuin. Er ontstaat een bijzonder ruimtelijk effect wanneer uw terras
bij de eetkamer getrokken wordt. Vervang de garagedeur door Alpro
tuindeuren en uw extra kamer of kantoor aan huis begint vorm te
krijgen.

GEALAN Profielen: De top in kunststof
Alpro verwerkt al sinds de oprichting in 1983 kunststof profielen van
de Europese topleverancier
. De nauwe samenwerking
tussen beide partners heeft in al die jaren geleid tot vele specifieke
oplossingen. Niet voor niets zijn het vaak de kleine details die het
verschil maken.
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Uw energierekening daalt !!! Dat merkt u direkt in uw portemonnee
Nooit meer schilderen
Zeer lange levensduur
In vergelijking met andere materialen het voordeligste alternatief
Kunststof profielen met stalen versterkingen voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk bieden
de beste bescherming tegen ongewenste gasten
De uitstekende mogelijkheden voor recycling en het produktieproces dat aan strenge eisen voldoet
dragen bij aan een beter milieu, nu en in de toekomst.
Kunststof deuren verhogen uw wooncomfort in belangrijke mate.

Alpro kunststof deuren zijn in drie verschilende profielen verkrijgbaar, namelijk vlak profiel (basic) en verdiept profiel (style en
solid). Waar voorheen alleen het schuin verstek mogelijk was als
verbinding van de hoeken kunt u tegenwoordig ook kiezen voor de
traditionele look van houten kozijnen, namelijk met een haakse
verbinding. Veel woningen met karakter “vragen” gewoon om dit
esthetische stijlelement. 		
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Garantie
Alpro kunststof deuren hebben een fabrieksgarantie van 10 jaar.
Voor het hang- en sluitwerk geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.
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