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OPENT
DEUREN

VAN LAERE HOUT: VOOR KENNIS EN KWALITEIT

– Maatvoering conform aan te leveren specifi caties
– Verkrĳ gbaar in stomp of opdek
– Fineersoort en afwerking naar keuze
– Kantlatten overgefi neerd
– Lichtgewichtkern
– Inclusief scharnierfrezing en sleutelgatboring
– Kamerhoog toepasbaar
– Optioneel gefi neerd of gespoten maatwerk kozĳn

Van Laere hout BV
Rijthoek 14

4175 LM  Haaften

Tel. (0345) 47 13 60

mail@vanlaerehout.nl
www.vanlaerehout.nl

Levertijd
op aanvraag

LUXE FINEERDEUREN
KANTENKLARE DEUREN



Kasteel eiken

–  Fineerdikte 0,6 en 2,0 mm voorradig
–  Slotgat kant voorzien van massieve kantlat
–  Toepasbaar als schuif-, stompe- of taats deur
–  A/A kwaliteit, massief ogend gevoegd
–  Kamer hoog toepasbaar
–  Samengestelde naaldhout kern
–  18 kg/m²

Voorraadoverzicht:

–  Maatvoering conform aan te leveren specifi caties
–  Fineersoort naar keuze, eventueel geborsteld
–  Fineerdikte verkrĳ gbaar in; 0,6 / 1,0 / 1,5 en 2,0 mm
–  Inclusief massieve kantlatten tussen het fi neer
–  Toepasbaar als schuif-, taats- of stompe deur
–  Kamer hoog toepasbaar
–  Samengestelde naaldhout kern
–  18 kg/m²

0,6 mm fi neer            

Houtsoort Dikte Afmeting

Eiken 39 mm 2800 x 1040*

Eiken geborsteld 39 mm 2800 x 1040*

Eiken 39 mm 2600 x 930**

Eiken 39 mm 2600 x 2070**

Eiken Rustiek 39 mm 2800 x 1040*

Kasteel eiken geborsteld 39 mm 2800 x 1040*

Noten Amerikaans 39 mm 2800 x 1040*

2,0 mm fi neer            

Houtsoort Dikte Afmeting

Eiken 42 mm 2050 x 2600**

Eiken 42 mm 2600 x 2050**

Eiken 42 mm 2800 x 1040*

Eiken Rustiek 42 mm 2600 x 2050**

Eiken Rustiek 42 mm 2800 x 1030*

Noten Amerikaans 42 mm 2600 x 2050**

*   Met één massieve houten kantlat + één koplat van 10 mm van 
dezelfde houtsoort tussen het fi neer.

**   Met twee massieve houten kantlatten + één koplat van 10 mm 
van dezelfde houtsoort tussen het fi neer.’

De panelen zĳ n onbehandeld en dienen na bewer-
king door verwerker goed te worden geschuurd.

LUXE FINEERDEUREN
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De panelen zĳ n onbehandeld en dienen na 
bewerking door verwerker goed te worden 
geschuurd.


