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Een breed assortiment deuren op voorraad
Ruim Gamma
Cras stelt u met trots haar nieuwe voorraadprogramma deuren voor!
Het ruime aanbod aan merken met verschillende afmetingen en
afwerkingen biedt u interessante mogelijkheden om ruimtes in te
richten en te personaliseren volgens de wensen van uw klanten.

Door ons uitgebreid gamma behoort Cras Woodshops
tot één van de grootste aanbieders van deuren in België!

Uitgebreide mogelijkheden
Om te voldoen aan uw noden, werkte Cras een voorraadprogramma uit,
specifiek gericht op u als interieurspecialist:
een uitgebreid voorraadprogramma
meer dan 25.000 deuren continu op stock
meer dan 200.000 deuren en deurgehelen verkocht per jaar
een geautomatiseerde lijn voor het verlijmen van HPL op deurbodies tubespaan en RF30
korte, vaste levertijden

Hulp nodig bij uw keuze?
Naast deze voorraadbrochure, kan u uiteraard ook voor bijkomende vragen en info terecht
bij uw Cras vertegenwoordiger of bij één van de 16 Cras Woodshops.
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Enkele begrippen
Draairichting
In regel wordt voor het benoemen van de draairichting
de Europese norm EN 12519 gebruikt.

Scharnier links bij trekbeweging
= EN links (rechts opendraaiend)

Scharnier rechts zichtbaar
= EN rechts (links opendraaiend)

Opdek vs stomp
Opdek

Stomp

KOZIJN

KOZIJN
DEUR
DEUR

Enkel vs dubbel
Enkel

Dubbel

Draai - zwaai - schuif
Zwaai

Draai
Draait in 1 richting

Draait in beide richtingen

Schuif
Schuift langs of in de wand

Kantlatten
Overplakt

Zichtbaar

Zichtbaar met groef U of V		

Citadelle-kantlatten		
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Brandwerende deuren
Om te voorkomen dat brand en rook zich horizontaal en verticaal door een gebouw verspreiden, dient een gebouw opgedeeld
te worden in compartimenten. Brandwerende deuren bieden bij dagelijks gebruik doorgang tussen 2 compartimenten,
maar moeten in geval van brand deze compartimenten onderling van elkaar afsluiten.
Een brandproef in een erkend labo bepaalt de brandweerstand van een bouwelement. Hierbij wordt de branddeur geëvalueerd op
basis van een aantal criteria.
- stabiliteit
- vlamdichtheid
- thermische isolatie
- rookdichtheid
Brandwerende deuren zijn houten binnendeuren, die in diverse houten en metalen omlijstingen geplaatst kunnen worden. Er worden
deuren geproduceerd met een brandweerstand van 30, 60 en zelfs 120 minuten.
Volgende types deuren zijn mogelijk: enkele en dubbele draaideuren / enkele en dubbele zwaaideuren / schuifdeuren / deurgehelen
met zij- en bovenpanelen.
De deuren kunnen voorzien worden van beglazing en verluchtingsroosters.
Een grote waaier aan hang- en sluitwerk is toepasbaar; o.a. onzichtbare scharnieren, deursluiters...

Geluidswerende deuren
Het verbeteren van de akoestische eigenschappen van een verblijfsruimte resulteert in een geluidsreductie, en deze reductie
wordt als een verhoging van het comfort ervaren. Aangezien deuren heel vaak het zwakke element vormen in een constructie,
is het heel belangrijk de gepaste akoestische deur te kiezen.
Door de mens worden veranderingen van geluid niet lineair, maar logaritmisch ervaren:
Een geluidsreductie -10 dB > waarneming: halvering (50%) van het geluid
Een geluidsreductie -20 dB > waarneming: 75% reductie van het geluid

Inbraakwerende deuren
Een inbraakwerend deurgeheel wordt bekomen door de combinatie van een verstevigd houten deurblad met
een metalen omlijsting. Het deurgeheel wordt getest op inbraakwerendheid volgens Europees bepaalde normen.
Ze worden ingedeeld in klasses, afhankelijk van het aantal minuten dat het geheel weerstand biedt tegen inbraak.
De inbraakwerende deur-kozijncombinaties zijn uiterst geschikt als inpandige toegangsdeur van een appartement of kantoor,
en als deur ter beveiliging van o.a. private wapenkluizen en opslagruimten.

Warmte-isolerende deuren
Om ruimtes af te scheiden met verschillende klimatologische omstandigheden (inkomhal, kelder, zolder, garage...)
waarbij de deur als warmte-isolerende barrière fungeert. De deur wordt zo opgebouwd dat ze stabiel blijft,
ondanks de verschillende werking van vocht en temperatuur aan beide zijden van de deur.

VRAAG
NAAR ONZE
MOGELIJKHEDEN!
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Deuren assortimentsoverzicht
1. Plamuur
Deurtype

Dikte

Breedtes

Hoogte

Kantlat

40 mm

630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm

2015 mm

den

40 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm

2115 mm

den

40 mm

630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 /
1130 / 1180 / 1230 mm

2015 mm

den

40 mm

630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 /
1130 / 1230 mm

2115 mm

den

40 mm

830 / 930 mm

2315 mm

den

40 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 1030 mm

2015 mm

den

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2115 mm

den

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2315 mm

den

40 mm

630 / 680 / 710 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 /
1130 / 1180 / 1230 mm

2015 mm

den

40 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 810 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130
/ 1180 / 1230 mm

2115 mm

den

50 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 910 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 /
1180 / 1230 mm

2015 mm

den

50 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 / 1180 /
1230 mm

2115 mm

den

DF30 plamuur
1639

40 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 810 / 830 / 930 / 980 / 1030 / 1080 / 1130 / 1230 mm

2015 mm

den

40 mm

630 / 730 / 780 / 830 / 930 / 980 / 1030 / 1130 mm

2115 mm

den

DF60 plamuur
2048

50 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm

2015 mm

den

50 mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930 / 980 / 1030 mm

2115 mm

den

Dikte

Breedtes

Hoogte

Kantlat

Extra info
eik fineer

Celrooster plamuur

Tubespaan plamuur

Volle kern plamuur

RF30 plamuur
2287

RF60 plamuur
1713

Extra info

2. Fineer
Deurtype

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm (horizontaal)

2015 mm

8 mm eik
overplakt

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm (verticaal)

2015 mm

8 mm eik
overplakt

eik fineer

Dikte

Breedtes

Hoogte

Kantlat

Extra info

40 mm

680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm

2015 mm

Rood hout

HPL: B070 Polyrey (wit)

40 mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm

2115 mm

Rood hout

HPL: B070 Polyrey (wit)

40 mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm

2015 mm

Rood hout

HPL: B070 Polyrey (wit)

Deurtype

Dikte

Breedtes

Hoogte

Kantlat

Extra info

Fast Fit volfast

40 mm

630 / 680 / 730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm

2015 mm

den

kassement MTX Berk/Els

Volle kern fineer

3. HPL
Deurtype
Timdoor
Timdoor
RF30 2287

4. Fast Fit

(celfast op bestelling)

Fast Fit RF30

Fast Fit Extra

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2115 mm

den

kassement MTX Berk/Els

40 mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm

2015 mm

den

kassement MTX Berk/Els

40 mm

730 / 830 / 930 mm

2115 mm

den

kassement MTX Berk/Els

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2015 mm

den

kassement MDF lakdraagfolie

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2115 mm

den

kassement MDF lakdraagfolie
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5. Paneeldeuren
Deurtype
Manoir

Castillo

Palacio

Palacio
Villa

Dikte

Breedtes

Hoogte

Kantlat

Extra info

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2015 mm

wit

houtnerf

40 mm

730 / 830 mm

2115 mm

wit

houtnerf

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2015 mm

wit

effen

40 mm

730 / 830 mm

2115 mm

wit

effen

40 mm

730 / 780 / 830 / 880 / 930 mm

2015 mm

wit

effen

40 mm

730 / 780 / 830 mm

2115 mm

wit

effen

40 mm

730 / 780 / 830 / 930 mm

2015 mm

wit

effen / glasopening

40 mm

730 / 830 mm

2115 mm

wit

effen / glasopening

40 mm

730 / 780 / 830 mm

2015 mm

wit

houtnerf

6. Aanpasbare deuren
Deurtype

Volspaandeur
(te schilderen)

Dikte

40 mm

Breedtes

Extra info

2115 x 830 mm - aanpasbaar tot 1915 x 630 mm
2115 x 1030 mm - aanpasbaar tot 1915 x 830 mm
2315 x 1030 mm - aanpasbaar tot 2115 x 830 mm
2315 x 1200 mm - aanpasbaar tot 2115 x 1000 mm
2600 x 1030 mm - aanpasbaar tot 2400 x 830 mm
2600 x 1200 mm - aanpasbaar tot 2400 x 1000 mm

voorgeplamuurd
voorgeplamuurd
voorgeplamuurd
voorgeplamuurd
voorgeplamuurd
voorgeplamuurd

- breed kader in den
- aanpasbaar in hoogte en breedte
tot 100 mm per zijde
- verzaging op maat mogelijk

AANPASBAAR TOT
10 CM PER ZIJDE

7. Platen, geschikt voor het maken van deuren
Blokplaten

Kern fuma /
albasia

Lagen

Type

Afmetingen

Densiteit

Double core

Lichtgewicht blok 5 lagen

40 x 2800 x 2070 mm
50 x 2800 x 2070 mm

+ 425 kg/m³

Lichtgewicht blok 5 lagen

38 x 2800 x 2070 mm

+ 425 kg/m³

Lichtgewicht blok 5 lagen + lakdraagfolie

38 x 2800 x 2070 mm
40 x 2600 x 2070 mm

+ 425 kg/m³
+ 425 kg/m³

Double Core 5 lagen

40 x 2800 x 2070 mm

+ 530 kg/m³

Double Core 5 lagen + lakdraagfolie

40 x 2800 x 2070 mm

+ 530 kg/m³

Timblock 5 lagen

40 x 2600 x 2070 mm
40 x 3050 x 2070 mm

+ 530 kg/m³
+ 530 kg/m³

Timblock 5 lagen + lakdraagfolie

40 x 2600 x 2070 mm

+ 530 kg/m³

Triple Core

Double core
Kern Spruce
Triple Core

Lichtgewicht
MDF
Greenpanel
(met gerasterde
kern)

Diktes

Afmetingen

Densiteit

28 / 38 / 50 / 60 mm op voorraad
80 / 100 mm op bestelling

2850 x 2100 mm / 3050 x 1220 mm

tussen 115 en 250 kg/m³

(Kantlat Redwood beschikbaar voor Greenpanel 28mm)
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Toebehoren
Merk

Deurlijsten /
chambranten
C100

(hout)soort

Breedtes

Meranti

- C100 12x68 mm
- C101 12x68 mm
- C102 12x90 mm
- C108 12x90 mm

RND

- C100 12x68 mm
- C101 12x68 mm

MDF V313

- C100 12x68 mm
- C100 wit voorgeverfd 12x68 mm
- C108 12x90 mm

Timwood

- C100 12x50 mm primed +
- C111 12x50 mm primed +
- C100 11x64 mm primed +

Eik

- C100 12x68 mm
- C101 MDF fineer eik 12x70 mm (4x2200 mm en 2x1100 mm - kit)

Meranti

- 15x17 mm
- 22x22 mm
- Primed (+) 22x22 mm
- Primed (+) 15x17 mm

Eik

- Q703 15 x 17 mm (5 x 2200 mm - kit)

RND

- 15x17 mm
- 22x22 mm

Eik fineer

- kwartier A/R
- 19x2150x1220 mm

Berk/Els

- 18x2150x1250 mm

Berk paint

- 18x2150x1250 mm

Timplex

- 18x2150x1220 mm

MDF V313

- Topan PEFC 18x2150x1220 mm
- Topan paint 18x2150x1220 mm

C108
C101
C102
C111

Slaglatten

MTX
deurformaat

MDF
deurformaat
Rectavit

- Pro Foam low expansion
- Rapid Foam (2K)
- Easy Fix montageschuim

Proma Foam

- brandwerend isolatieschuim
- met pipet of voor pistool

Interdens

- voor inpakken van de sloten: wordt altijd standaard
meegeleverd met brandwerende deuren
- voor 3-puntsloten: op aanvraag

Palusol

- zelfklevende brandwerende grafietstrip 2 x 30 mm (speling tot 11 mm)
- ommanteld in PVC 6x30x1200 mm (speling tot 12 mm)
- om speling onderaan te sluiten

Schuim

Schuimvormend
product
(bij brand)

Ijzerwaren

- Litto slot dag & nacht A1353 inox look + sluitplaat (afgerond)
- Cilinderslot Litto A2653-21
- Toiletslot: Litto A1553 inox
- Argenta inox paumel 80 x 80 mm afgerond gesloten
- Deurkruk HDD (Rocker - Jive - Wals - Zero I Shape- Zero L Shape)

Cras Voorraadprogramma - 9

Beplakken bij Cras Woodshops
Als partner van de houtvakman willen we continu onze service verbeteren.In onze vestiging te
Waregem is er daarom geïnvesteerd in een geautomatiseerde installatie voor het kleven van
laminaat op diverse platen en deuren.
De plakstraat staat in een stofvrij en verwarmd magazijn, zodat het plakwerk heel het jaar
door onder dezelfde omstandigheden gebeurt. Zowel vóór als ná de verlijming worden de
dragers en de HPL een tijd in dit magazijn geacclimatiseerd. Zo beperken we het risico op
kromtrekken. De aanvoer en belijming van dragers en van HPL gebeurt automatisch. De pers
is een warme doorlooppers. Na de verlijming worden de deuren visueel gecontroleerd.

E
NIEUW ATIE!
L
INSTAL

Dankzij ons breed gamma aan deurkernen, in combinatie met een uitgebreid voorraadprogramma in verschillende merken van HPL, kunnen we beplakte deuren leveren in een zeer
korte levertijd.

Deurkern: kantlat in rood hout te overplakken
Deurtype
Tubespaan Brut

D

Type

Hoogte

40 mm

634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 914 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm

2019 mm

40 mm

634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 914 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm

2119 mm

634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm

2019 mm

634 / 684 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1234 mm

2119 mm

634 / 684 / 714 / 734 / 784 / 814 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 mm

2019 mm

634 / 734 / 784 / 834 / 884 / 934 / 984 / 1034 / 1084 / 1134 / 1184 / 1234 mm

2119 mm

RF30 Brut 2287

40 mm

RF60 Brut 2048

50 mm
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Afwerkingen
Plamuur (schilderdeur)

HPL

Deurblad

Deurblad

- kader in massief dennenhout
- vulling afhankelijk van het type
- dekplaat in HDF - voorbewerkt met een grondlaag
- geschikt voor afwerking met lak of verf

- deurblad overplakt met HPL

Op voorraad - stompe deuren

Masonite
Masonite
Ireland
Ireland

- celrooster (vulling in honinggraat) zonder glasopening
- tubespaan: vulling in tubulaire spaanplaat
- volkern: vulling in lichtgewicht spaanplaat
- RF30 Theuma (BENOR-ATG 2287): 30 min. brandweerstand
- DF30 Decoene (BENOR-ATG 1639): 30 min. brandweerstand
TEXTURED
TEXTURED
RANGE RANGE
- RF60 Theuma (BENOR-ATG 1713): 60 min. brandweerstand
- DF60 Decoene (BENOR-ATG 2048): 60 min. brandweerstand

2015 Product
2015 Product
RangeRange

Op bestelling

Masonite
Masonite
Ireland
Ireland

- opdek
- andere afmetingen op maat

2015 Product
2015 Product
RangeRange

Op voorraad - stompe deuren (Timdoor)
- B070 wit
- stomp vlak deurblad: RF0 en RF30
- kader in massief dennenhout
- kantlatten op lange zijde in 8 mm rood hout - overplakt
- HPL Polyrey B070 FA wit

Op bestelling
- eigen productie deuren met kern RF0 / RF30 / RF60
- componenten op voorraad
- deur: - Stomp vlak deurblad
		
- Kader in massief dennenhout
		
- Kantlatten op langse zijde in rood hout
		
overplakt
- HPL: - Polyrey
- Andere merken op bestelling

Paneeldeuren
te ARCH
schilderen
2 PANEL
2
PANEL ARCH
4 PANEL ARCH
4 PANEL ARCH
3 PANEL TEXTURED
3 PANEL TEXTURED
4 PANEL TEXTURED
4 PANEL TEXTURED
6 PANEL TEXTURED
6 PANEL TEXTURED
TEXTUREDTEXTURED

TEXTUREDTEXTURED

- celrooster kern

XTURED
TEXTURED
RANGE RANGE SMOOTHSMOOTH
RANGE RANGE

- afwijkende afmetingen
- deuren met andere technische vereisten

Melamine
Deurblad
- Mecoral:
- horizontaal
		- Delia
		- Merida
		- Nocta

2 PANEL ARCH
2 PANEL ARCH
4 PANEL ARCH
4 PANEL ARCH
3 PANEL 3 PANEL
4 PANEL 4 PANEL
3 PANEL
TEXTURED
4 PANEL TEXTURED
4 PANEL TEXTURED
6 PANEL
TEXTURED
6 PANEL
TEXTURED
2 TEXTURED
PANEL
ARCH
2 PANEL
ARCH
3 PANEL
WARDROBE
3 PANEL
WARDROBE
Manoir 3 PANEL
Villa
Castillo
Palacio
TEXTUREDTEXTURED
TEXTURED
TEXTURED
2 PANEL
SMOOTH
2 PANEL SMOOTHSYMMETRICAL
SYMMETRICAL
4 PANEL SMOOTH
4 PANEL SMOOTHSYMMETRICAL
SYMMETRICAL6 PANEL SMOOTH
6 PANEL SMOOTH
SMOOTH effen
SMOOTH
SMOOTH SMOOTH
houtnerf
houtnerf
effen
SMOOTH SMOOTH
SMOOTH SMOOTH

OOTH SMOOTH
RANGE RANGE

NEW PRODUCTS
NEW PRODUCTS

met of zonder
glasopening

Fineer

- verticaal
		- Allegro NIEUW

Op voorraad - stompe deuren

- Dekorit:
- volle kern deur met fineer (onafgewerkt):
- Milano
- eik horizontaal
- Napoli
3 PANEL 3 PANEL
4 PANEL 4 PANEL
2 PANEL ARCH
2 PANEL ARCH
3 PANEL WARDROBE
3 PANEL WARDROBE
- Roma
eik
verticaal
2-PANEL
SMOOTH
2 PANEL
SMOOTH
SYMMETRICAL
SYMMETRICAL
4 PANEL
SMOOTH
4 PANEL
SMOOTH
SYMMETRICAL
SYMMETRICAL
6 PANEL
SMOOTH
6 PANEL
SMOOTH
4
HORIZONTAL
4
HORIZONTAL
LINE
LINE
3
VERTICAL
3
VERTICAL
LINE
LINE
3
HORIZONTAL
3
HORIZONTAL
LINE
LINE
1
PANEL
SMOOTH
1
PANEL
SMOOTH
4 PANEL
LADDER
4 PANEL LADDER
5 PANEL
VERTICAL
5 PANEL
VERTICAL
SMOOTH SMOOTH
SMOOTH SMOOTH
SMOOTH SMOOTH
SMOOTH
- VeneziaSMOOTH

W PRODUCTS
NEW PRODUCTS

Gelakt
Op bestelling

- Vervolux witlak (Theuma):
- EBC zijdeglans
wit / R7034
HORIZONTAL
4 HORIZONTAL
LINE
LINE
3 VERTICAL
3 VERTICAL
LINE
LINE
3 HORIZONTAL
3 HORIZONTAL
LINE
LINE
1 PANEL SMOOTH
1 PANEL SMOOTH
4 PANEL LADDER
4 PANEL LADDER
5 PANEL VERTICAL
5 PANEL VERTICAL ELEGANCE
ELEGANCE
- UV zijdemat wit

ELEGANCE
ELEGANCE
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Plaatsklare deurgehelen
FA S T-FIT

Fast Fit

vo o rraad p laatsklare d eu r en

De deur met sterke troeven :

CELDEUR OF VOLLE KERN DEUR

RF 30 DEUR

+ plaatsklare set = optimaal op elkaar afgestemd
+ op voorraad

kassement +
slaglat

+ keuze uit tubespaan of RF30 deur
+ prijs-kwaliteit-snelheid
+ maatwerk mogelijk

slot

+ MTX berk WBP 18 mm kassement

scharnieren

Tubespaan deur (celdeur op bestelling)
product :		
voorgeplamuurd met kern in celrooster of tubespaan - Belgisch links (DIN R)
		
of Belgisch rechts (DIN L) - deur schuingeschaafd
kassement :
multiplex WBP berk 18 mm, op voorraad in breedte 17 cm en 29 cm
deurlijsten :
kunnen apart worden bijbesteld
slaglat : 		
15 x 17 mm geplaatst
scharnieren :
inox 80/80 geplaatst : 3 scharnieren bij hoogte 2015 en 4 bij hoogte 2115 mm
slot : 		
Litto slot 1353 geplaatst (klavierslot)
op voorraad:
hoogte 2015 mm (breedtes: 630 - 730 - 780 - 830 - 880 - 930 mm)
		hoogte 2115 mm (breedtes: 730 - 780 - 830 - 930 mm)

celrooster

INDUSTRIEZONE WATERVEN 1 • 8501 HEULE (KO

Tel. +32 (0)56 35 81 43 • Fax. +32 (0)56 39 19 40 • www.spartan.be • inf

spartan.indd 1

RF 30 deur

tubespaan

FA S T- F I T

vo o r r a a d p l a a t s k l a r e d e u r e n

CELDEUR OF VOLLE KERN DEUR

RF 30 DEUR

product :		
RF 30 deuren voorgeplamuurd - Belgisch links (DIN R) of Belgisch rechts (DIN L) - 			
		deur schuingeschaafd
kassement :
multiplex WBP berk 18 mm, op voorraad in breedte 17 cm en 29 cm
deurlijsten :
kunnen apart worden bijbesteld
slaglat : 		
22 x 22 mm geplaatst
scharnieren :
4 x inox scharnier 80/80 geplaatst
slot : 		
Litto slot 2653 geplaatst (cilinderslot)
op voorraad:
h. 2015 mm
		
b. 630 - 730 - 780 - 830 - 880 -930 mm

Maatwerk in Fast Fit
- Schilderdeuren of deuren met HPL : cel - volkern, RF 30 of RF 60 deuren
- Krukhoogte standaard op 1,05m, maar kan ook anders voorzien worden
- Cylinder,- en sleutelboring volgens uw wensen: 1 of 2 zijden of WC boring
- 3 puntssluiting
- Kassement in MDF, MDF vochtwerend, multiplex standaard of gefineerd,massief kassement of blokkader
- Kassement op maat tot op 1 mm.
- Deur en kassement genummerd om de plaatsing te vergemakkelijken.
spartan.indd 1
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Fast Fit Extra
De deur met een esthetische meerwaarde :
+ plaatsklare set = optimaal op elkaar afgestemd
+ deur egaal met de chambrant
+ tubespaan kern
+ magneetslot

deur
in het vlak

+ blinde scharnieren
+ geen opstopwerk meer
+ op stock in Woodshop Heule

magneetslot
3 blinde
scharnieren

deurblad :
kassement :
+ scharnieren :
+ slot : 		
+ afmetingen :
		
+
+

voorgeplamuurd - tubespaan
systeemkassement 10-17 cm in waterbestendig MDF met lakdraagfolie
3 blindscharnieren
magneetslot B-Two (dag -en nachtslot) - sleutelgat niet ingefreesd
h. 2015 en 2115 mm
b. 630 - 730 - 780 - 830 - 880 -930 mm

+ montage :
* deurbladhoogte = ruwbouwhoogte - 35 mm
		* deurbladbreedte = ruwbouwbreedte - 70 mm
		* speling onderaan = 10 mm (EPB-norm)			
		* muurdikte 8 tot 17 cm
		
* krukboring voorzien (slotboring niet voorzien)

Maatwerk in Fast Fit Extra
- Schilderdeuren of deuren met HPL
- Krukhoogte standaard op 1050 mm, maar kan ook anders voorzien worden
- Cylinder,- en sleutelboring volgens uw wensen: 1 of 2 zijden of WC boring
- Kassement op maat tot op 1 mm.

tubespaan
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Plaatsklare deurgehelen
L93 - Brems Doors
Een onzichtbaar ingepleisterd deurkozijn:
+ plaatsklare set
+ deur in het vlak van de wand
+ witte grondlaag
+ in alle RAL-kleuren, NCS kleuren, fineer, HPL
+ blinde scharnieren
+ NOHA handgreep
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Optie INVERS opendraaiend mogelijk

MAATWERK Brems Doors (op aanvraag)
- kamerhoge deuren
- Secret slide
- dubbele deuren
- niet-standaard afmetingen:
- andere krukhoogte
- sloten: onzichtbaar Noha slot
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Fast Fit Invisidoor 2.0

NIEUW

Voordelen
+

Minimalistische architectuur :
deuren in lijn met de wand
Geen zichtbaar kassement door de weggewerkte profielen
Met bovenprofiel of kamerhoog
Onzichtbare, afstelbare scharnieren

+

Schilderbaar

+

Deurhoogtes tot 2m60 en ruim assortiment standaardafmetingen

+

Efficiënte plaatsing, met vrije keuze positionering scharnieren en slot of toevoeging extra scharnier

+

1 kader voor beide draairichtingen

+

RF30 mogelijk

Voorraad
•

Profielen en toebehoren

•

Standaardafmetingen 2015/2115 – 630 t/m 1230mm in plamuurdeuren

Maatwerk
•

Variabele hoogtes (tot 2m60) en breedtes en kamerhoge deuren

•

niet-standaard afmetingen: max. afmetingen = 2600mm x 1230 mm

•

Diverse afwerkingen : stratifier, fineer, …

•

sloten: onzichtbaar Noha slot
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Merk in de kijker :

Brems doors heeft met zijn vier generaties een lange traditie
in het bouwen van de mooiste en beste binnendeuren.
Met dat vakmanschap in de genen zoeken wij met
enthousiasme en toewijding steeds de beste oplossing voor u.
Brems maakt en installeert niet alleen deuren op maat...
Het Brems team denkt mee met u en begrijpt dat elk project uniek is.
- van onzichtbaar minimalistisch tot klassiek landelijk
- schilderklaar, gelakt, fineer en HPL afwerking
- draaideuren, pivoterende deuren en schuifdeuren.
- maatwerk tot 3m00 hoogte
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Halen
Showroom/hoofdzetel - Hagelandstraat 30 - 3545 Halen
tel 013 46 02 80 - info@brems.be - www.brems.be

NEW SHOWROOM Brussel
Showroom - Schapenbaan 20 - 1731 Relegem
tel 03 213 04 29
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Merk in de kijker :

EBC witlakdeursets
EBC witlakdeurgeheel is een deurgeheel met een perfect afgelakte, uiterst sterke en krasvaste afwerking.
Verkrijgbaar als vlakke, designdeuren met infrezingen, met of zonder glasopeningen.

Krasvaste elegantie

EBC White Lion
RAL 9010
Vulling van~de
deur

EBC Elephant Grey *
~ RAL 7044

*
EBC een
White deur
Lion wordt bepaald door de
EBCgevraagde
Elephant Greyfunctionaliteit.
De vulling van
Celrooster is licht en voordelig
RAL 9010
~ RAL 7044
Vulling
van de ~deur
in
aankoop.
Een tubespaan is sterker en biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan
Dehet
vulling
van een deur
bepaald
door de
gevraagde
functionaliteit.en
Celrooster
is licht en voordelig in
aankoop.Uw vakman helpt u de
is
zwaarste
enwordt
goede
keuze
voor
brandwerende
of inbraakwerende
deuren.
Tubespaan is sterker en biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan is het zwaarste en goede
juiste
keuze te maken.
Vulling
van brandwerende
de deur
keuze voor
en of inbraakwerende deuren. Uw vakman helpt u de juiste keuze te maken.

De vulling van een deur wordt bepaald door de gevraagde functionaliteit. Celrooster is licht en voordelig in aankoop.
Tubespaan is sterker enCelrooster
biedt betere isolatie, zowel akoestischTubespaan
als thermisch. Volspaan is het zwaarsteVolspaan
en goede
keuze voor brandwerende en of inbraakwerende deuren. Uw vakman helpt u de juiste keuze te maken.

EBC White Lion en
Elephant Grey
Celrooster

Tubespaan

Volspaan

Aanslag
Aanslag

Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek. In België kiest men bijna altijd voor een stompe afwerking.

Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek.
Aanslag
Stomp
Opdek
In
België kiest men
bijna altijd voor een stompe
afwerking.

EBC
White
Lion
EBC
White
~ RAL
RAL9010
9010

Lion
glanzend

Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek. In België kiest men bijna altijd voor een stompe afwerking.

EBC
Elephant
Grey * Grey
EBC
Elephant
~ RAL
7044
RAL
7044

Stomp

Opdek

Vulling van de deur
De vulling van een deur wordt bepaald door de gevraagde functionaliteit. Celrooster is licht en voordelig in aankoop.

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.

Tubespaan is sterker en biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan is het zwaarste en goede

Deze catalogus is met veel zorg samengesteld en gedrukt. Theuma kan echter niet garanderen dat de kleuren op papier 100% overeenkomen met de realiteit. Vraag stalen aan
uw verkoper om zeker te zijn van de kleur en textuur die u kiest.

keuze voor brandwerende en of inbraakwerende deuren. Uw vakman helpt u de juiste keuze te maken.

5
Celrooster

Tubespaan

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.

Volspaan

Deze catalogus is met veel zorg samengesteld en gedrukt. Theuma kan echter niet garanderen dat de kleuren op papier 100% overeenkomen met de realiteit. Vraag stalen aan
uw verkoper om zeker te zijn van de kleur en textuur die u kiest.

5

Aanslag
Voor de aanslag heeft u de keuze tussen stomp of opdek. In België kiest men bijna altijd voor een stompe afwerking.

Stomp

Opdek

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.
Deze catalogus is met veel zorg samengesteld en gedrukt. Theuma kan echter niet garanderen dat de kleuren op papier 100% overeenkomen met de realiteit. Vraag stalen aan
uw verkoper om zeker te zijn van de kleur en textuur die u kiest.

5
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Mecoral deurgehelen
Nocta verticaal

horizontaal

Merida verticaal

horizontaal

Mecoral

Nocta verticaal
horizontaal
Merida verticaal
horizontaal
Mecoral deurgehelen combineren de warme uitstraling
van natuurlijk
hout met het gebruiksgemak
van gelamineerde
deuren en
kozijnen. De met melamine afgewerkte deklaag is krasbestendig en kleurvast.

caal

Nocta verticaal

Nocta
horizontaal
verticaal

horizontaal

horizontaal

Merida verticaal

Merida verticaal

horizontaal

horizontaal
verticaal
Delia Merida
verticaal

Delia verticaal

Delia
verticaal
horizontaal
horizontaal

horizontaal

horizontaal

Allegro

Allegro (Nieuw!)

Allegro (Nieuw!)

+ horizontaal en verticaal houtdessin
+ éénvormig in kleur en motief
+ leverbaar in diverse uitvoeringen
+ duurzaam en kleurvast

17

+ plaatsklaar

zijn

WoodFlex Style kozijn

dFlex

htbare

waar
aal

Delia
horizontaal
verticaal

ecoral

horizontaal

AllegroEen
(Nieuw!)
kozijn

(Nieuw!)
datAllegro
de aandacht
trekt door niet op te vallen. Met de WoodFlex Style presenteren we een
deur en kozijn in hetzelfde vlak. Met onzichtbare scharnieren en een magneetslot. Het resultaat is
een wel erg strakke deur. Een pluspunt in interieurs waar eenvoud de hoofdtoon voert.

WoodFlex Style is beschikbaar in White Lion, in de verschillende Mecoral varianten of in Vervo om
te schilderen. Het WoodFlex
Style concept is17geschikt voor deuren van 40 mm, enkel of dubbel
17
met een vulling van celrooster of tubespaan. Dit concept is niet beschikbaar als brandwerende
toepassing.

nkel

s niet

DuoFlex kozijn

or zowel
te

Kozijn en deurblad in hetzelfde vlak.

met

Het DuoFlex montagekozijn past in traditionele wandopeningen en is geschikt voor zowel
nieuwbouw als renovatie. Bovendien is het kozijn snel en eenvoudig te monteren.
DuoFlex montagekozijnen zijn gemaakt van sendzimirverzinkt staal met een materiaaldikte van
1,5 mm. De kozijnen zijn voorzien van een kras- en stootvaste poederlaklaag. Hierdoor zijn de
kozijnen langdurig beschermd en is overschilderen niet nodig.

as- en

ermd en is

biele,

Het kozijn heeft een unieke verstekverbinding waardoor een zeer stabiele, symmetrische
constructie onstaat. Zo kunnen ook zwaardere Theuma deuren probleemloos worden toegepast.
De kozijnen zijn tevens verkrijgbaar in een inbraakwerende uitvoering.

ma deuren

zijn

DuoFlex is aanpasbaar aan de muurdikte.
Stabiele verstekverbinding.
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Merk in de kijker :

Melami
Melamine deu
ren ka
met
met kassement

DekoRit

DekoRit

Een deur gemakkelijk te onderhouden met een vochtige doek

Reg e l ba re s c h ui f ka s s e m e nte
ne rb•aarG e m
mo nte

De DekoRit® deur is het klassieke basismodel binnen het Frabel Doors assortiment. De binnendeuren Milano,
Regeldiebaperfect
re scpassen
huifkassementen
• dagelijkse
G emakkelijk
Napoli, Venezia, Roma en Torino zijn modellen
in iedere situatie van het
leven.
M e e rde
re k l edoor
urmiddel
e n van
Het oppervlak is verkrijgbaar in heel veel moderne decors en is heel gemakkelijk
te reinigen
een vochtige doek. De reproductie van het imitatie-hout imponeert en leunt zeer dicht aan bij de natuurlijke
uitstraling. Het is de ideale oplossing voor interieurexperts op zoek naar een kwaliteitsproduct met een
aantrekkelijke prijs.

Me e rde re k l e ur

Melamine deuren
Deze melamine opdekdeuren hebben een unieke kwaliteit dankzij :
- hun binnenwerk in tubespaan metmet
versterkte kassement
omkadering

DekoRit

NEW

- hun regelbaar kassement
e lbare scplaatsing
h uifka en
ssementen
• Gemakkel i j k m o nteerb aar
- Reg
de gemakkelijke
het onderhoudsgemak

M e e rd e re kle ure n

NEW

ROMA

VENEZIA

NAPOLI

ROMA

MILANO

VENEZIA

ROMA
NAPOLI

TORINO
MILANO

VENEZIA
www.frabeldoors.be
contact@frabeldoors.be
TORINO

Slijtvast

NAPOLI

beschermingsvernis

www.frabeldoors.be
imitatie hout of uni kleur
contact@frabeldoors.be

Slijtvast

Vlekbestendig

Lichtbestendig

Temperatuurbestendig

Versterkt tubespaan
- betere akoestiek
- betere schokbestendigheid

schokbestendig deurpaneel
houten kader
kaderversterking
tubespaan

MILANO

Vlekbestendig

Lichtbestendig

Temperatuurbestendig
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Elite: halfmassieve deuren

67 Eik

87 Eik

89 Eik

Excellence: 100% vol massieve deuren

04 Eik all-in
Afwerking midden eik
glanzend

07 Eik all-in

04 Eik all-in
Afwerking vernis naturel
glanzend

132C Eik

133 Eik

143 Eik

Cottage: 100% MDF

Provence 07

940

940 + hublot / patrijspoort

- RAL 9010
- MDF paneel
- gelakt

Prestige: 100% volle eiken massieve deuren

01 Eik

30 Eik
Afwerking olie Apache
Grey

32 Eik

12 Eik
Afwerking vernis naturel
glanzend

16 Eik
Afwerking olie
Sioux White

17 Eik
Afwerking olie
Sioux White

Merk in de kijker :

Doors
your needs!

De Coene Products, uit Gullegem, is al meer dan 50
jaar toonaangevend fabrikant van houten technische
binnendeuren. Op vandaag worden er ruim 550 deuren
technieken, oog voor kwaliteit, een hypermodern
medewerkers zijn de troeven die van De Coene
de technische binnendeuren.

Ons productgamma
Fire Doors
Onze brandwerende deuren zijn houten
binnendeuren die geplaatst kunnen worden

· RF30 enkele en dubbele draaideuren
· RF30 enkele en dubbele zwaaideuren
· RF60 enkele en dubbele zwaaideuren

Safety Doors
Verhoogde
veiligheid
dankzij
ons
uitgebreid
gamma
inof
uitbraakvertragende deurgehelen die beantwoordt aan verschillende in- of uitbraak-vertragende klasses. Er is zelf nog
plek voor een klein beetje extra tekst.
Overzicht inbraakvertragende klasses:
Houten deur +

· RF30 enkele schuifdeuren

Klasse

Norm

· RF60 enkele en dubbele schuifdeuren

Security

IW2

ENV 1627

· RF30 enkele en dubbele Deco Vision

Falcon

IW3

ENV 1627

· RF30 enkele opdekdeuren

Falcon DMA

IW3

ENV 1627

H24U

IW3

ENV 1627

Hero

IW4

ENV 1627

(brandwerende) houten binnendeuren die kunnen geplaatst

Celdeur type P2

P2

Houten deur +
blokkader hout

Klasse

Norm

IW3

ENV 1627

Xena
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Ons productgamma

Energy Doors

Up-to-date

Bij (ver)bouwen dient men steeds meer en beter te isoleren.
Inspelend op deze tendens biedt De Coene Products de volgende
binnendeuren met verhoogde isolerende eigenschappen aan:

Deco Energy

Uiterst modern
machinepark

U-deurgeheel +/- 1 à 1,2 W/m²K. Brandweerstand enkel RF0.

Deco Passief

U-deurgeheel +/- 0.75 W/m²K luchtdicht tbv. blowerdoor test.
Brandweerstand RF0 of RF30.

Van heel groot
tot heel klein

Special Doors
Dit gamma bundelt onze buitenbeentjes. Dit zijn binnendeuren met

PURE
kantlat de randbescherming bij uitstek voor (brandwerende) houten binnendeuren.

Deco Vision
PURE kantlat

Light Line

Dankzij beperkt gewicht (ca. 14kg/m²) en vaste deurdikte 40 mm is deze schuifdeur
uitermate geschikt voor het afsluiten van grote openingen. Maximaal deurformaat in
1 stuk is 3500 x 1650 mm.

Niagara
Light Line

ruimtes. Bovendien wordt deze ook soms toegepast in cleanroom omgevingen.

Doors & Frames
van een leverancier van deurbladen naar een leverancier van plaatsklare deurgehelen. Onze deuren kunnen

Europalaan 135 - B-8560 Gullegem - info@decoeneproducts.be Bij vragen: +32 (0)56 43 10 80

www.decoeneproducts.be

Maatwerk: zagen, frezen en boren
Bij Cras Woodshops kan u terecht voor het verzagen, boren en frezen van plaatmateriaal op maat... geheel volgens uw meetstaat.
Onze machines doen hun werk voor 1 stuk of voor omvangrijke series.

Zagen

Frezen en boren

Opdeelzaag, aangepast om ook zwaardere gevelplaten te
kunnen verwerken. Kan formaten aan tot 5600 x 2130 mm.

Verticale frees- en boorinstallatie.
In doorloop, aangestuurd via barcode etiket op de panelen.
Kan formaten aan tot 3500 x 1300 mm, afhankelijk van de
freesbewerking.

Meer info? Vraag naar onze technische infobrochure.
				

Voor raad en voorraad
In de centrale voorraad van Cras Waregem ligt een ruime voorraad deuren uit deze voorraadbrochure.
Contacteer echter steeds uw Cras Woodshop voor het actuele voorraadpeil. U kan er ook terecht voor alle praktijkinfo en
staalmateriaal.
waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

+

beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

versie 1/10/2021

manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72
evere@cras.be - Leuvensesteenweg 923 - tel 02 726 51 21
Alle verdere info en openingsuren op craswoodshops.be

