totaaloplossingen

Zorg & woonzorg

Het complementaire gamma
performante binnendeuren
Een breed gamma aan betrouwbare en hoog-kwalitatieve binnendeuren,
waarbij verschillende competenties als onder andere brandwerendheid,
stralingswerendheid en veiligheid ‘onzichtbaar’ gecombineerd kunnen
worden met esthetiek en duurzaamheid. Afwerkingen worden op maat
van het project afgestemd: schilderklare deuren, een ruime selectie aan
laminaat, fineer, een ruime keuze uit kantlatafwerkingen en met een
brede selectie aan zichtbaar of verborgen hardware.

Concepten afgestemd op de
noden van de zorgsector
Competenties:
• Brandwerend tot 120min
• Stralingswerend
• Vochtwerend
• Hygiëne
• Veiligheid
• Duurzaamheid
• Gebruiksgemak
Concepten:
• Draai- en zwaaideuren
• Schuifdeuren in en voor de wand
• 2-ledige toezichtsdeuren
• Isoleerceldeur
• Ruime selectie aan hardware,
automatisatie en toeganscontrole

De gebruiker centraal
Om een lange levensduur te garanderen, worden de concepten
met aandacht voor gebruiksgemak, duurzaamheid en
robustheid ontworpen. Kunststof aangegoten kantlatten en
glaslatten in een zeer breed gamma aan RAL-kleuren en
ingegoten scharnieren (met onzichtbare bladen) zorgen voor
een sterke, architecturale en hygiënische afwerking van het
deurblad. Omlijstingen beschikbaar in inox reduceren
herstellingen met impact op de activiteiten tot een minimum.
Waar huiselijkheid troef is, zet hout of houtafwerking de toon.

De voordelen
• Eén partner voor al uw competente binnendeuren
• Eén partner voor advies, levering, plaatsing en onderhoud
voor een gegarandeerde duurzame functionaliteit en 		
betrouwbaarheid
• Robuuste & hygiënische oplossingen:
•
Tot 1.000.000 cycli getest
•
Metalen of inox omlijsting
•
Kunststof aangegoten kantlat
•
Ruime selectie aan afwerkingen & kleuren

Uw partner van advies tot installatie en onderhoud
Met meer dan 40 jaar ervaring en expertise is Eribel een professionele
partner voor:

•
•
•
•
•

Advies omtrent concepten en applicaties
Innovatieve oplossingen afgestemd op of op maat ontworpen voor uw
project
Eigen productie van kwalitatieve concepten
Toelevering en plaatsing in de afwerkingsfase mogelijk in eigen beheer
voor een flexibele & perfecte installatie
Onderhoud op maat van uw behoeften, waarbij de kwaliteit en
functionaliteit verder gegarandeerd wordt door onze vakmensen.
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