Het is meer
dan een deur ...

‘Het is ook
comfort en
veiligheid.’
appartementsdeuren

Theufria 2

Kwaliteit, comfort en veiligheid
Als projectontwikkelaar of bouwheer zoekt u een partner voor
hoogwaardige en duurzame deuroplossingen die beantwoorden
aan álle technische en wettelijke vereisten. Vertrouw gerust op
Theuma: uw toonaangevende producent van binnendeuren met
een marktaandeel van bijna 25 procent.

Bij Theuma vindt u een brede
waaier aan deuren en kozijnen van
de allerhoogste kwaliteit. En dat
in de meest uiteenlopende stijlen

We maken jaarlijks meer dan een miljoen deuren en kozijnen,
zowel voor woningen en appartementen als utiliteitsbouw. Naast
respect voor de wettelijke normering, besteden we veel aandacht
aan comfort en veiligheid. Van akoestiek tot beveiliging tegen

om naadloos te passen bij de

inbraak en brand.

idwerend.

Grote volumes, snelle levering
Hebt u veel binnendeuren nodig? Wees gerust: Theuma heeft
voor uw project gegarandeerd de sluitende totaaloplossing
in huis. Onze 250 medewerkers staan tot uw dienst – van
professioneel advies tot feilloze oplevering. Met respect voor
uw wensen en budget. En met onwrikbare garanties dankzij
ijzersterke productontwikkeling en just in time-productie.
Certificaten nodig voor uw as-built-dossier? Ook die leveren we.
Dat scheelt u tijd en kopzorgen.
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Een deur
voor elk project

bouwstijl van uw projecten. Onze
technische deuren zijn bovendien
brand-, rook-, inbraak- en/of gelu-

Theufria 2
Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoated in RAL
kleur naar keuze. Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL,
met EBC lak mogelijk in 30dB en 37dB.

WK2 inbraakwerend
30’ brandwerend
30dB, 37dB, 41dB of 42dB geluidwerend
Metaalscherm mogelijk bij 37dB en 41dB
Sa en S200 rookwerend

•
•
•
•
•

3-puntslot
3 dievennokken
SKG*** veiligheidsbeslag
Valdorpel
Brandwerend spionoog

•
•
•
•
•

5-puntslot met 2 haken
3 Dievennokken
SKG*** veiligheidsbeslag
Valdorpel
Brandwerend spionoog

Theufria 3
Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoated in RAL
kleur naar keuze. Deur afgewerkt als schilderdeur of met HPL.

WK3 inbraakwerend
60’ brandwerend
31dB geluidwerend
Metaalscherm

Steel Secure
Stalen kozijn, aanpasbaar in muurdikte, gepoedercoated in
RAL kleur naar keuze. Deur met houten panelen en metalen
kader. Kan afgewerkt worden in kleur of houtimitatie. Metalen
kantafwerking in RAL kleur. Chambranten aan de gang-zijde
kunnen naar keuze in hout, staal of pleister.

WK3 inbraakwerend
30’ brandwerend
42dB geluidwerend
1,7W/m2K thermische isolatie
Sa en S200 rookwerend

• 8 sluitpunten
(waarvan 1 nachtslot)
• 5 dievennokken
• Veiligheidsbeslag
• Valdorpel
• Brandwerend spionoog
• Veiligheidscilinder met
werfsleutel en 5 sleutels
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Inkomdeuren
Technische deursets: 4-in-1
Voor de inkomdeuren van uw appartementen ontwikkelden wij een oplossing die vier functies combineert:
akoestische eigenschappen, brandwering, rookwerendheid en inbraakpreventie.

30’

37dB

1. Brandwerend
Alle deuren zijn standaard 30 minuten
brandwerend, in sommige combinaties zelfs
60 minuten. De brandwerendheid is steeds
getest als set: deur in combinatie met kozijn.
Zo bent u zeker dat het geheel minstens
30 minuten brandwerend is.

2. Geluidwerend
De eisen, normen en wensen op akoestisch
vlak liggen vandaag beduidend hoger dan
vroeger. Ook op dat vlak speelt Theuma een
voortrekkersrol. U kiest uit deuren met een
geluidverzwakkingsindex van 29 tot 42 dB,
opnieuw getest als set.

Veiligheidscilinder met werfsleutel

Ruime keuze beslag

4

3. Inbraakwerend
WK2

We bieden een uitgebreid gamma
gecertificeerde, inbraakwerende deursets:
• weerstandsklassen: 3-puntslot
of WK2 of WK3
• 40, 50, 54 of 70 mm
• sluitingen: 3- of 5-puntsluiting
of met 8 sluitpunten.

4. Rookwerend
Theuma-deuren voldoen aan de Europese
normen rond weerstand tegen rookdoorgang
(Sa en S200).

Vertikaal sluitpunt

Steel Secure

Keuzemogelijkheden in vogelvlucht
Om uw keuze te vereenvoudigen, stelden we voor u liefst negen combinaties samen in een overzichtelijke
tabel. Zo vindt u gegarandeerd de passende oplossing voor uw wensen, budget en projectvoorschriften.
Goed om te weten:
• De in de tabel voorgestelde deuren zijn allemaal 30’ brandwerend.
• Theuma-kozijnen in staal en hout zijn verstelbaar in functie van de muurdikte. Daardoor kunnen de kozijnen
laat in het bouwproces worden geplaatst.
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Theufria 3

37 dB

54
mm

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1130

N6

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1030

40
mm

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1030

E7

Theufria 2

50
mm

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1080

Max. afmeting 2400x1240

Kozijntype STAAL Steel Secure
Max. afmeting 2115x1030

Theufria 2

54
mm

Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2315x1080

JD

37 dB

40
mm

70
mm

42 dB

J5

29 dB

Steel
Secure

NC

37 dB

C Kozijntype MDF WoodFlex
C

54
mm

N9

30 dB
Theufria 2

Theufria 3

42 dB

42 dB

50
mm
Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2400x1070

54
mm
Kozijntype STAAL DuoFlex
Max. afmeting 2345x1070

GELUIDWERENDHEID
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Binnendeuren
Grote variatie binnendeuren
Naast technische en functionele eigenschappen, bieden Theuma-deuren u legio keuze op het vlak van
afwerking en uitstraling. Zo kiest u naargelang uw budget, wensen en kwaliteitseisen uit drie types deuren:

Tussendeuren & kozijnen
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MECORAL deur

EBC deur

HPL deur

Deur: Celrooster, tubespaan,
volspaan, brand

Deur: Celrooster, tubespaan,
volspaan, brand, akoestisch

Deur: Tubespaan, volspaan,
brand, akoestisch

Afwerking: Melanine houtimitatie

Afwerking: Lak volgens
EBC procede

Afwerking: HPL

Mecoral-deurset
Mecoral-deuren zijn voorzien van melanine houtimitatie in verschillende kleuren. We leveren ze in een
plaatsklaar pakket, samen met montagekozijnen in dezelfde afwerking.

EBC-deurset
BC-deuren zijn gelakt volgens het Electron Beam Curing-proces. Daardoor zijn ze stoot- en kleurvast
en bijzonder onderhoudsvriendelijk. EBC is een slimme keuze als u voor witte deuren gaat. De lagere
arbeidskosten compenseren de iets hogere aankoopprijs.

Winst

Totale kosten bij een verfdeurset

Totale kosten bij EBC lakdeurset

Arbeidskost

totale prijs

Arbeidskost

EBC lakdeur

HPL-deurset
HPL-deuren zijn uitgerust met een deklaag die uitermate kras- en stootvast is, perfect voor intensief gebruik.
U kan kiezen uit een zeer ruim aanbod van kleuren en motieven (zowel in Polerey als in Formica) voor de
deurvlakafwerking.

U vindt al onze prijzen terug in onze prijslijst. Vraag een exemplaat aan uw contactpersoon.
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Online doorset selector
Op de website van Theuma vindt u een doorset selector om snel en eenvoudig technische deursets te
kiezen op basis van brand-, geluid- en inbraakwering. De gebruiksvriendelijke tool met productfilter en
eigenschappen helpt u om in een handomdraai de ideale deurset te bepalen. Nadat u de vereiste parameters
hebt ingesteld, krijgt u een selectie van deuren met bijhorende kozijnen voorgesteld. Mooi meegenomen: u
kunt van elke set de respectievelijke gegevens downloaden.
Benieuwd?
Check www.theuma.com/doorsetselector

Zandstraat 10
3460 Bekkevoort (Assent)
Belgie
T: +32 13 35 12 00
F: +32 13 31 27 38
info@theuma.com
www.theuma.com

