
Specificaties

WK6355 C3
vanaf € 298,

Binnendeur met minimalistische stijlen heeft een moderne en strakke

uitstraling. Passend in een modern en strak interieur. De deur zorgt voor

veel lichtinval en een ruimtelijk karakter. Ook toepasbaar als dubbele

deuren of schuifdeur(en). 

• Rechtprofiel 

• 3,8 cm dikte 

• Verkrijgbaar in stomp of opdek 

• Massief hout met vochtbestendige toplaag 

• SCore® kern: stabiel en vormvast 

• Beschikbaar in alle maten en kleuren 

De deur is voorzien van slotgat ten behoeve van de Nemef 1200 serie en

wordt wit voorgelakt. Prijs is exclusief: beslag en hang- en sluitwerk.

Deze 3,8 cm dikke binnendeur heeft een recht profiel en is verkrijgbaar in

een stompe of opdek uitvoering. Alle binnendeuren zijn leverbaar in

verschillende profielen (profiel/paneel combinaties), perfect passend bij uw

interieur. U kunt zelf kiezen voor de profilering en het paneel. Alle

binnendeuren zijn ook als schuifdeur leverbaar. Daarnaast bieden wij een

breed assortiment aan beslag en lijstwerk. De deur is voorzien van een

slotgat ten behoeve van een Nemef 1200 serie, wordt in witte aflak

geleverd en kan afgelakt worden in alle kleuren. Wanneer u geen slotgaten

wenst, is dit ook mogelijk. De opdekdeuren worden standaard voorzien van

twee paumellegaten. Opdekdeuren met de hoogte van 231,5 cm worden

standaard voorzien van drie paumellegaten. Weekamp binnendeuren zijn

FSC® en u krijgt maar liefst 12 jaar garantie. 

Alle Weekamp binnendeuren zijn voorzien van een unieke en stabiele S-

Core® kern. Hierdoor zijn en blijven de deuren vormvast. Hiermee

onderscheiden Weekamp binnendeuren zich van binnendeuren met een

vurenhouten of spaanplaat kern. Daarnaast kenmerken Weekamp

binnendeuren zich door een hoog afwerkingsniveau. De stijlen en dorpels

van deze binnendeur zijn opgebouwd uit massief hout met een

vochtbestendige toplaag. Deze toplaag zorgt voor een strak, makkelijk

verwerkbaar oppervlak. 

Met eigen productielocaties en productengineers in huis, zijn de

mogelijkheden bij Weekamp ongekend. Deuren in afwijkende maten, of

een deur met een schuine hoek, van de tekenaars van Weekamp mag u

een passende oplossing verwachten. We maken zelfs een replica van een

bestaande deur met onze maatwerkservice. Bijna niets is onmogelijk bij

Weekamp Deuren! 

Met de Weekamp fabrieks- en montageservice maken wij de deuren

desgewenst voor u kant-en-klaar in de juiste eindkleur en monteren wij ze in

uw woning, zodat u optimaal van de Weekamp kwaliteit kunt genieten.
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12 jaar garantie

FSC® gecertificeerd

SCore® kern: stabiel en vormvast

Vochtbestendige toplaag

Actievoorwaarden
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