
Krepel opent 
mogelijkheden

Postadres

Postbus 2

7380 AA Klarenbeek

Bezoekadres

J.R. Krepellaan 9

Klarenbeek (gem. Voorst)

Tel 055 30 11 341

Fax 055 30 12 152

Email info@krepel.nl krepeldeuren.nl

Woningbouw 
kopers website

Ook digitaal 
uw partner

Klantgericht en aantrekkelijk pakket. In 

overleg samengesteld en gecombineerd met 

showroom ontvangst mogelijk.

Assortiment volledig in BIM beschikbaar voor 

REVIT en Autocad.

Eigen monteurs en projectleiding

Montage in dagproductie

Digitaal inmeten en afmonteren

LEAN/ VCA 

Krepel montage



•  Glasdeuren Platinum afgelakt

•  Paneeldeuren Platinum afgelakt

•  Lijndeuren Platinum afgelakt

Exclusieve stijldeuren

Utiliteitsbouw & renovatieWoningbouw

Voorbewerkte deuren

HPL deuren

Inbraakwerend

• In kleur wit gegrond

•  Af te lakken in iedere 

gewenste kleur

•  Foutvrij randhout in grenen 

of hardhout

•  Verdiepingshoog en inkortbaar 

leverbaar

•  Ruim assortiment dessins en 

kleuren

•   Alle mogelijke toebehoren leverbaar 

af fabriek gemonteerd

•  Kantafwerking blank afgelakt 

mogelijk op aanvraag

•  Weerstandsklasse 2

•  Inpandige toegangsdeur

• 30 en 60 minuten

•  Meerdere modellen met 

glasopeningen

• GND garantie  

•  Getest bij omgevings-

temperatuur (Sa)

•  Getest gemeten bij 200 

graden (Sa200)

• GND garantie

•  0, 32, 37, 43 dB

•  Testrapporten beschikbaar van 

functionele deursets

•  GND garantie

• Brandwerend

• Geluidwerend

• Inbraakwerend

Brandwerend Rookwerend

Geluidwerend Combinatiedeuren

•  Paumelles hangen direct aan 

klem-beugel

•  Minimale staaldikte 1 mm

•  Fabrieksmatig afgelakt in 

meerdere Ral kleuren

•  Meerdere modellen met 

boven- en zijlichten

Stalen kozijnen

• Hardhouten kozijnen

•  Dubbele grondlaag met laagdikte van 

100mu, RAL 9010

•  Meerdere modellen met boven- 

en zijlichten

•  Voorzien van scharnierkrozingen en 

gemonteerde sluitplaat

• Brandwerend

• Inbraakwerend

• Geluidwerend

•  Montagekozijnen voor opdek en 

stompe deuren

•  Inmetselkozijnen

•  Schuifdeursystemen

•  1mm of 1,5mm plaatstaal

•  Gepoedercoat RAL 9010, op 

aanvraag in meerdere RAL kleuren

• Brandwerend

• Inbraakwerend

• Geluidwerend

Houten kozijnen

Stalen kozijnen

Binnendeurkozijnen

Afgelakte deuren

•  Platinum lakdeuren

•  Krasvaste toplaag

•  Afgelakt in RAL 9010 en RAL 1013

•  Kantafwerking in kleur

•  Onderzijde gesealed

•  Diverse glasopeningen mogelijk

•  Milieuvriendelijk


