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Technical data sheet
VERO - Natural Veneer
PREMIUM COLLECTION
Η VERO προσφέρει μια ευρεία επιλογή εσωτερικών ξύλινων πορτών οι οποίες είναι επενδεδυμένες
με καπλαμά, ένα κλασικό φυσικό υλικό για κατασκευή πορτών όταν το ζητούμενο είναι η
εξατομίκευση, η κομψότητα και ο φυσικός χαρακτήρας μιας διακόσμησης ή ενός προϊόντος.
Χαρακτηριστικά
•
•
•

Εύκολο καθάρισμα
Ποικιλία χρωμάτων
Φυσικό αποτέλεσμα

•
•
•

Οικολογικές βαφές
Ανθεκτικό στις ακτίνες UV
Υλικό φιλικό προς το περιβάλλον

Κατασκευή φύλλου πόρτας
•
•
•
•

Δομή από πολυκολλητή μασίφ ξυλεία
Εσωτερικό φύλλο από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με ηχοαπορροφητική
“honeycomb”
Καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF 6mm
Επιφάνεια από φυσικό καπλαμά σε διάφορα χρώματα

κυψέλη

Κατασκευή κάσας
•
•
•
•
•

Κατασκευή από blockboard
Πάχος 44mm
Επιφάνεια από φυσικό καπλαμά σε διάφορα χρώματα
Λάστιχα περιλαμβάνονται
Σχήμα κάσας Grande Cantone
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Αρμοκάλυπτρα
•

Κατασκευή από κόντρα πλακέ

Βασικός Εξοπλισμός
•
•
•

Διπλός ρυθμιζόμενος μεντεσές (3 τεμ)
Μαγνητική κλειδαριά
Απεριόριστοι χρωματικοί συνδυασμοί

Προαιρετικός Εξοπλισμός
•
•
•
•
•

Κλειδαριά ασφαλείας - Κλειδαριά Meroni – Κλειδαριά Λουτρού – κλειδαριά απλή
Πλαίσιο τζαμιού
Βέργα αλουμινίου
Γέμισμα με ηχομονωτικό πάνελ (28db)
Παντογραφικά σχέδια

Διαστάσεις
•

Πλάτος:
63,3 cm - 68,3 cm - 73,3 cm - 78,3 cm - 83,3 cm - 88,3 cm - 93,3 cm - 98,3 cm

•

Ύψος: 217cm μέγιστο

Provisional note:
This technical data sheet has been carefully drawn up to the best of our knowledge. We accept no liability for any mistakes, errors
in standards or printing errors. In addition, technical modifications can result from the continuous further development, as well as
from changes in standards and documents originating from statutory bodies. The contents of this technical leaflet should therefore
not be considered as instructions for use or as legally binding.
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