Theuma EBC-lak opdekdeur.
Deuren en Kozijnen; binnendeuren.

Houten binnendeur.
Theuma houten binnendeuren bestaan uit HDF of MDF dekplaten voorzien van een hoogwaardige EBC-lak, een
vuren kader en een honingraatvulling of houtspaanvulling.

De Theuma EBC opdekdeur wordt FSC® aangeboden. De unieke en hoogwaardige EBC (Electron Beam Curing) lak wordt volgens de meest duurzaamste
productiemethode aangebracht, zonder gebruik van fossiele brandstoffen.
De proceswarmte nodig voor de fabricage van de deuren is afkomstig van een eigen houtverbrandingsketel waar eigen afvalhout omgezet wordt in warmte-energie.
De gebruikte grondstoffen zijn allen van duurzame oorsprong en mogen gebruikt worden binnen FSC Mix credit deuren.
De deur voldoet aan classificatie E1 conform EN717 en A+ conform Frans Decreet in verband met emissie en interieur.

Theuma deuren zijn eenvoudig te monteren en demonteren.
De deuren vergen minimaal onderhoud en kunnen bij correct gebruik minstens 20 jaar meegaan.

Deuren zijn verkrijgbaar in de hoogtematen 2015, 2115 en 2315 mm en in de breedtematen 530-930 mm.
Op aanvraag zijn andere maten verkrijgbaar.

FSC® C005801, ISO 9001:2015, ISO 14001 en KOMO CE (zodra wetgeving van toepassing is).

Het resthout dat vrijkomt tijdens het productieproces wordt integraal hergebruikt voor de opwekking van warmte in een houtverbrandingsinstallatie, die op haar beurt
gebruikt wordt voor het productieproces van de deur. Het lakproces van de EBC-deuren is vrij van oplosmiddelen en uniek in de wereld, daar er geen fossiele
brandstoffen worden gebruikt tijdens het hele productieproces van de EBC-lakken.

Verpakking per product met PE-krimpfolie en kartonnen beschermhoeken. Alle verpakking is 100% recyclebaar (PE, hout, metaalband, karton).
Er wordt gestreefd naar een minimale verpakking met een zo goed mogelijke bescherming tegen schade.
2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.
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