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Egtiss deuren worden op maat gemaakt.
Ontwerpt u graag zelf? Of heeft u liever de keuze
uit verschillende modellen? Het kan allemaal,
iedere kleur en ieder ontwerp is mogelijk.
Deze chique voordeur is krasvast en is super solide
(dus extra veilig). Bij de Egtiss deuren worden de
voordelen van kunststof, zoals: onderhoudsvriendelijk,
ongevoelig voor weersinvloeden en een veel langere
levensduur, nog eens extra geaccentueerd door de
bijzondere oppervlakte met een hamerslagstructuur.
Door de schaduwwerking komt eventueel vuil minder
in het zicht. De paneelvulling is extra isolerend; de
U-waarde van een Egtiss deur is circa 1 W/(m²K).
Egtiss is de enige brandwerende kunststof voordeur in
Nederland en kan in 30 minuten brandwerend
geleverd worden.

Vleugeloverdekkende deurpanelen
Vleugeloverdekkende deurpanelen vormen een
fraai, volledig vlak geheel zonder overgangen.
De extra dikke deur zorgt voor een betere warmteen geluidsisolatie. Bovendien beschermen de
duurzame schroefverbindingen van vleugeloverdekkende deurpanelen beter tegen inbraak.

Voordelen van Egtiss
De drie grote voordelen van Egtiss zijn:
• Uitstraling van houten deur, tevens onderhoudsarm
• Massieve, veilige inbraakwerende deur
• Alle kleuren en eigen ontwerp mogelijk

Volledig vlak
Egtiss deuren zijn dankzij de nieuwste productiemethode volledig vlak, zonder zichtbare naden.
Qua uitstraling is een Egtiss deur niet van een
houten deur te onderscheiden.

Gebruiksgemak
Het gebruik van kras- en stootvaste acrylaat
materialen en de afwerking met 4 laklagen
(waaronder 1 extra sterke zelfreinigende toplaag)
garanderen een lange levensduur en minder
vuilaanhechting. De paneelvulling met extra
isolatiemateriaal verbetert de warmte-isolatie.
Het paneel heeft massa en is daardoor beter
geluidwerend. Egtiss deuren zijn massief en
inbraakwerend. Het heeft niet voor niets het
Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Mogelijkheden
Op de pagina’s hierna tonen we een aantal
basisontwerpen die aansluiten op actuele trends
en wensen uit de markt.

Maatwerk
Egtiss deuren kunnen volgens eigen ontwerp worden
gerealiseerd. Voor de particuliere woning, maar ook
speciaal voor woningbouw- en utiliteitsprojecten.
Aan u de keuze:
• Alle RAL kleuren
• Diverse glassoorten
• Deurbeslag (waaronder RVS)
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Voordelen van Egtiss deuren
• Uitstraling van houten deur
• Eigen ontwerp mogelijk
• Beschikbaar in alle RAL kleuren
• Onderhoudsarm (geen schilderwerk)
• Krasvast
• Zeer goede thermische isolatie
• Geluidwerend
• Brandwerend
• Politiekeurmerk Veilig Wonen®

Meer weten?
Neem contact met ons op via info-nl@profine-group.com of bel 0418 651717.
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