Houtwereld: Slimste exterieurproduct van 2014

inzending:

Weekamp Deuren B.V. presenteert de Weekamp TriComfort®:
Weekamp Deuren presenteert een nieuwe standaard voor vlakke houten deuren: de
TriComfort®. Kenmerkend voor deze deuren is de dekplaat van Medite® Tricoya® welke
zorgt voor een hogere vormstabiliteit en een zeer glad af te werken oppervlak. Verder
beschikt de deur over een extra hoge isolatiewaarde, extreem hoge duurzaamheid en is
deze standaard FSC gecertificeerd.

Het geheim van de Weekamp TriComfort®
De Medite® Tricoya® toplaag (duurzaamheidsklasse I) bestaat uit samengeperste
houtvezels die zijn verduurzaamd door middel van acetyleren zoals dat ook bij Accoya® het
geval is. Het resultaat is extreem duurzaam MDF, standaard FSC gecertificeerd met een
hoge vormstabiliteit, een glad oppervlak, terwijl een hoge isolatiewaarde wordt bereikt
door een hoogwaardige schuimvulling.

Voordelen van de Weekamp TriComfort®















Extreem duurzaam MDF
Standaard FSC gecertificeerd
Hoge vormstabiliteit
Hoge isolatiewaarde
Glad oppervlak
Lagere onderhoudskosten
Perfect om te coaten
Volop ontwerpvrijheid
Randhout van minimaal duurzaamheidsklasse 3, dus beter dan Okoumé
Prettiger te verwerken dan Okoumé;
- het randhout laat zich perfect schaven en mooier afwerken, randsealer is daarbij
niet nodig
- er kan op traditionele wijze worden geschilderd
Groeven aanbrengen is uitstekend mogelijk en minder bewerkelijk dan bij Okoumé
toplagen, ook horizontaal. De risico’s hiervan zijn ook beduidend geringer dan bij
Okoumé.
Weekamp TriComfort® deuren kunnen worden voorzien van rvs-inleg.

Nieuw soort stabilisator: StabiTherm®
StabiTherm® is speciaal door Weekamp Deuren ontwikkeld en getest met het oog op een
optimale stabiliteit van vlakke deuren en tegelijkertijd een optimale isolatiewaarde (géén
koudebrug door het ontbreken van een koker!).
De isolatiewaarde van de Weekamp TriComfort® deur van 54 mm dik en een afmeting van
95x235 cm bedraagt met de StabiTherm® voorziening 0,91 W/m2K. Dat is beter dan bij
vergelijkbare deuren met aluminium tussenlagen!
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Bovendien kent deze stabilisator géén koudebrug en is de gevoeligheid voor vervormen als
gevolg van zonnewarmte veel kleiner dan bij een geïsoleerde deur met alleen een
aluminium tussenlaag. Weekamp TriComfort® deuren vallen in vormstabiliteitsklasse 2.
TriComfort® deuren overtreffen hiermee ruimschoots de laatste normen van het
Bouwbesluit.
De TriComfort® wordt geproduceerd volgens de BRL 0803: buitendeuren en worden
geleverd met GND garantie!
StabiTherm® biedt de volgende voordelen:
 Geen koudebrug
 Hoge vormstabiliteit
 Hoge isolatiewaarde
 Geen aftekening

Nieuw! Weekamp TriComfort® voordeuren met rvs-inleg
De nieuwe TriComfort®-technologie biedt volop ontwerpvrijheid. Groeven aanbrengen is
uitstekend mogelijk, ook horizontaal. Om deze strakke deuren nog even extra bijzonder te
maken kunnen de deuren worden voorzien van rvs elementen.

Weekamp TriComfort® deuren, gegarandeerd goed!

Meer informatie:
Weekamp Deuren B.V.
Dhr. J. Spijker
j.spijker@weekamp-deuren.nl
Tel. 0523-625 300
www.weekamp-deuren.nl
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