ALUMINIUM DEUREN EN INKOMGEHELEN A78
Design. Veiligheid. Stabiliteit.

Design, veiligheid en degelijkheid
Ze is het visitekaartje van elke woning : de inkomdeur beschermt niet
alleen tegen weer en wind of ongenode gasten, ze geeft het gebouw een
persoonlijke toets. Aluminium is een materiaal dat uitermate goed geschikt
is voor deuren : het is duurzaam, stabiel, weer- en corrosiebestendig en met
de juiste ontstaan er tal van interessante mogelijkheden voor het creëren van
een persoonlijke tijdloze structuur.
In de aluminium deuren van FINSTRAL brengen we de voordelen van het
aluminium samen met decennia aan ervaring in raam- en deurconstructie.
Het originele design en het technisch vakmanschap voldoen aan de hoogste
eisen qua esthetiek, functionaliteit, stabiliteit en veiligheid. Graag helpen
onze lokale verdelers u verder bij de keuze van het model en de samenstelling
van de deur.

Systeem A78 - vlakke deuren
Het FINSTRAL deuren-systeem overtuigt door zijn slank en licht design. Door
de proﬁeloverdekkende deurpanelen lijkt het oppervlak steeds een naadloos
geheel te zijn. Vleugelproﬁel en dichtingen zijn langs buiten volledig
weggewerkt.
Om de deuren te personaliseren kan er met glas, aluminium of inox inlegstrips,
en speciale structuurlak worden gewerkt. De kleurcombinaties tussen kader
en deurblad of tussen binnen- en buitenzijde bieden ook interessante
mogelijkheden qua uitwerking.
De vier modellenreeksen - Smart, Galant, Architect en Light - dekken een
breed spectrum aan moderne en klassieke designvarianten.

Systeem A78

VLAKKE
DEUREN

Systeem A78 - proﬁeldeuren
Bij de standaard zichtbare deurvleugel worden de panelen achter een boord
geplaatst. Naast de standaard panelen kan men met behulp van tussenstijlen
ook een persoonlijk design creëren.
De prima geïsoleerde aluminium proﬁelen leveren een zeer goede warmteisolatie en zorgen voor een uitstekende wind- en waterdichtheid door de
meervoudige dichtingen Daarenboven worden de FINSTRAL deuren zo
vervaardigd dat ze een zeer hoge inbraakbeveiliging kunnen bieden.
FINSTRAL biedt drie reeksen van modellen - Extra, Classic en Geo -, waaruit
naar wens een klassiek, traditioneel of modern design kan worden gekozen.

Systeem A78

PROFIELDEUREN

Standaardkleuren in aluminium
Een inkomdeur moet bij het huis en bij zijn omgeving passen. FINSTRAL biedt een breed pallet
aan kleuren en oppervlaktestructuren voor aluminium deuren. De oppervlaktebehandeling gebeurt
volgens het “GSB-Premium-Zertiﬁkat” (vergelijkbaar met Qualicoat) door een hoog kwalitatieve
poedercoating met een laagdikte van minimaal 60 μm of anodisatie met 15 μm oppervlakte
bescherming.

EV1 geanodiseerd
(alleen voor kaderproﬁel)

F45 wit met
ﬁjnstructuur

F113 gelakt met
ﬁjnstructuur

LC34 donker brons
gelakt

F742 gelakt met
ﬁjnstructuur

F716 antracietgrijs
gelakt met ﬁjnstructuur

RAL 9006 gelakt

Sablé 583

Sablé 658

Sablé 893

Sablé 894

Krukken en grepen
De deurgreep, waarmee u de puntjes op de I stipt bij uw deur, zijn vandaag de dag ruim meer als
gewoon gebruiksonderdelen. Het materiaal en het design zijn net zo belangrijk als de kwaliteit
en de veiligheid die ze bieden!
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Alle beschikbaere krukken en grepen kan u terugvinden op het internet onder www.ﬁnstral.com

Systeem A78 VLA

SMART
De vleugelbedekkende modelreeks Smart, plaatst met haar lineair design tijdloze,
elegante accenten en is daarmee geschikt voor uiteenlopende bouwstijlen.
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GALANT
De huisdeuren uit de modelreeks Galant overtuigen met accenten in roestvrij staal en
vleugelbedekkende panelen met een gedurfd en origineel design.
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AKKE DEUREN
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ARCHITECT
In tegenstelling tot veel hedendaagse deuren weten de modellen uit de reeks Architect met hun
originaliteit ook de veeleisende onconventionele opdrachtgevers te overtuigen.

detail T20
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LIGHT
Klaar, licht, transparant, dat zijn de duidelijke kentekens van de modellenreeks Light. Slanke
lijnen en expressierijke materialen creëren een harmonieus lichtspel tussen binnen en buiten.

detail T65SG
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Kleurvarianten voor kunstharspanelen

T04W

T01 Loft Brown

T02 Loft Grey

T03 Wengé

T04 Paciﬁc Board

T05 graﬁetgrijs RT

T06 zwart RT

T07 Titanic

T08 Patina Groen

T09 mergelbeige

T06S

T07S

T09W

T79SG

voorbeeld:
T80SG

voorbeeld:
T80SG
met
zandstraling
naar keuze

Systeem A78 PRO

EXTRA
Traditionele en moderne stijlelementen worden in de modellenreeks Extra samen gebracht
om unieke deuren voor nieuwbouw of renovatie te ontwerpen.
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CLASSIC
De deuren uit de reeks Classic Aluminium hebben hun tijdloos moderne cachet te danken aan
de gelakte lijsten met een klassieke proﬁlering.
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OFIELDEUREN
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GEO
Strakke geometrie en zachte lichteffecten geven deuren uit de Geo reeks een strakke vorm.
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Een overzicht van de huidige deurmodellen kan U vinden op het internet onder www.ﬁnstral.com.
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