HPL deuren,
Slijtvast en stijlvol
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Slijtvast en stijlvol. Krepel hardkunststof beklede deuren, oftewel
HPL deuren, beschikken onvoorwaardelijk over een lange
levensduur en zijn uitermate geschikt voor de utiliteitsbouw.
Krepel biedt u ruime keuze in het brede assortiment van kleuren,
structuren en dessins. Deze grote verscheidenheid stelt
opdrachtgevers, aannemers en consumenten in staat hun
gebouw of woning een eigen identiteit en een extra dimensie
mee te geven. Naast een assortiment standaard HPL deuren
biedt Krepel ook speciﬁeke oplossingen op maat, zoals brandwerende en geluidswerende deuren. We bieden daarmee vele
toepassingen voor kantoor, zorginstelling, school en thuis. Dit maatwerk stelt ons tevens in staat projecten tailormade uit te voeren.

Assortiment HPL deuren

F
TSTO
S
N
DKU
N
URE
HAR
E
D
E
LED
BEK

Type
Uitvoering
Kantafwerking
Toplaag
Dikte

Bovendorpel

DCP 1801

DTP 1801

DLWP 1801

DCP 1801 30’

Stomp
Onverdekt
HPL
40 mm

Vuren

Roodhout

Stijlen
Vuren/Roodhout
Roodhout
Onderdorpel

Vuren
Roodhout

Vulling

Vlasvezel
Tubogon spaanplaat

Tempex EPS
Beplating

Hardboard 3mm glad eucalyptus / 3mm Mdf
30 Min NEN-EN 1634-1

Brandwerendheid
Geluidswerend
Glasopeningen

27dB

28dB

27dB

Kenmerken
De kantlatten zijn uitgevoerd in roodhout. De deuren worden
afgewerkt met een hardkunststoftoplaag, waarbij de klant een
ruime keuze heeft in merken, kleuren, structuren en dessins.
Tevens kunnen de deuren met een groot aantal soorten
slotvoorzieningen worden uitgevoerd.
Unieke lichtgewichtdeuren
Krepel beschikt ook over unieke lichtgewicht HPL deuren.
Deze deuren bieden enorme voordelen tijdens de montage
en het gebruik, terwijl ze toch over een stabiele en massieve
vulling beschikken. Dit levert tot wel 50% gewichtsvoordeel op
ten opzichte van traditionele, massieve HPL deuren.

DCP 1901

DTP 1901

DLWP 1901

DCP 1901 30’

DC 601 42dB

DC 601 30’ 38dB

P1701 60’

P1701 Pyrostone 60’

DTP 2001

DTP 2101

Opdek
Verdekt

56 mm

Vuren

Kurk & spaanvulling
3 lagen spaanplaat
Mineraalvezel

30 Min NEN6069
28dB

27dB

42dB

30 Min NEN6069

60 Min NEN6069

38dB

28dB

60 Min NEN-EN 1634-1
20dB NEN 5077

Diverse optionele bewerkingen mogelijk: glasopeningen, deurdranger voorziening, valdorpel voorziening, ventilatie voorziening, spionoog voorziening

Brandwerendheid
Krepel heeft een breed assortiment aan brandwerende HPL binnendeuren getest volgens de nieuwste normen (NEN 6069 en NEN- EN 1634-1).
De brandwerendheid van de deur wordt behaald door een combinatie
van een speciﬁeke vulling van de deur, speciaal randhout en bij hitte
opschuimende materialen. Oplossingen zijn mogelijk in zowel 40 mm
als in 54 mm dikke deurbladen. Eventueel met glasopening en altijd in
combinatie met het juiste kozijn en hang- en sluitwerk.

Geluidswerendheid
Voor speciﬁeke problemen ontwikkelt Krepel speciﬁeke oplossingen. We
beschikken over een aantal gecertiﬁceerde deuren en deurcombinaties
voor het reduceren van geluid. Ook zijn er combinaties met geluids- én
brandwerendheid mogelijk.

MVO
Krepel respecteert het milieu en gaat bewust en zuinig om met het
gebruik van hout, grondstoffen, groene energie en productiemethoden.
Dit vindt u terug in keurmerken waaraan wij voldoen.
Meerwaarde voor bouw én maatschappij

Standaard glasopeningen

Kijk op www.krepel.nl voor meer informatie
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