DBD200

(Franse)Balkon Deur Combinaties.

De Brug heeft een oplossing in het leveringsprogramma voor de veel
voorkomende (frans)balkon deuren.












houtzwaarte deuren 67x102mm.
vanaf 1 stapeldorpel
max.kozijn afmeting 2000x2700mm
SHR wind/waterdichtheid getest, zowel enkele- als dubbele deur uitvoering.
worden geleverd met KOMO-attest-met-productcertificaat.(bijlage)
inbraakwerendheid klasse 2 .
leverbaar met laag reliëf dorpel voor kozijnen aan peil (bv DTS)
draai-en draaival uitvoering eenvoudig nastelbaar.
20% meer daglicht dan "standaard" balkon deuren.

De Brug levert de DBD200 (dubbele deur uitvoering) en DBD20 (enkel deur)
des gewenst kompleet afgelakt en beglaasd. Meer info: debrug.eu

DBS Stelkozijnen
Als complete kozijnen leverancier produceren wij ook stelkozijnen voor
onze klanten. In diverse uitvoeringen, hardhout-of in vuren. Eventueel
geleverd met KOMO-attest-met-productcertificaat.
Maar ook voor hardhouten Hefschuifpuien maken we veel stelkozijnen.
Hefschuifpuien krijgen in de ruwbouw fase veel hun kiezen. Looprails beschadigen
b.v. door stuc-en voegspecie. Dit probleem wordt opgelost door vroegtijdig in het
bouwproces een stelkozijn te plaatsen en voor oplevering de hefschuifpui te
monteren. Prijs technisch zeer interessant, en korte levertijden. Vraag naar de
mogelijkheden voor uw project!
Hieronder staan de voorbeelden van stelkozijn voor hefschuifpui vermeld:

Horizontale doorsnede

Verticale doorsnede Meer info: debrug.eu

DB Hijsogen:
Voor elke hijsklus…een veilige oplossing

Hijsogen monteren

Inhaken

Hijsen

De Brug heeft een unieke hijsogen in het programma om de problematiek
van het stellen van de steeds zwaarder wordende kozijnen op een simpele
manier te ondervangen.
• Snel en eenvoudig te monteren
• Leverbaar in diverse afmetingen
• Eenvoudig aanhaken aan hijsvoorziening
• 7 modellen leverbaar
• SHR gerapporteerd: KOMO certificaat eenvoudig aan te vragen
• Sendzimir verzinkt dus corrosie bestendig
Vraag naar de mogelijkheden voor uw project tel. 0499-474864
Partner: Gebr,Bodegraven BV
Meer info: debrug.eu

DB Scharnier plaatje

De Brug heeft een uniek onderleg plaatje in het programma om de
problematiek rondom de krappe hang- en sluitnaden op een simpele manier
te ondervangen.
Het plaatje is in de dikte 1 en 2mm leverbaar.
Het onderleg plaatje is vrijwel onder alle bekende merken scharnieren in de maat 89 x 89 toepasbaar,
Middels overleg en goedkeuring van SKH kunnen hier de gelijke lengte schroeven worden toegepast. Bij 4gats scharnieren 4x35 en bij 3-gats scharnieren 4x40mm.
Door het standaard aanbrengen van de plaatjes bestaat de mogelijkheid om of het plaatje te verwijderen, de
sluitnaad wordt 1mm groter, of het 2mm plaatje te plaatsen, de sluitnaad wordt 1mm kleiner. Het plaatje kan
zonder volledige demontage van het scharnier uitgenomen worden.

Vraag naar de mogelijkheden voor uw project tel. 0499-474864
Partner: Venstertechniek.nl
Meer info: debrug.eu

DB Raamdorpel stelblokje
De Brug heeft een raamdorpel stelblokje in het programma. Dit is ontwikkeld om
de klachten te voorkomen dat raamdorpels te strak worden geplaatst.
Standaard worden door De Brug deze blokjes onder uw kozijnen gemonteerd.

De Brug uw partner in kozijnen, deuren en
ramen. Meer info: debrug.eu

