Hefschuifdeur/ Pui: is de zwaarste en koning in de reeks schuifdeuren. De profiel contouren en diepte zijn anders en zwaarder dan bij raamkozijn , deurprofielen en schuifkiep
systemen. Namelijk 16,7 cm diep . Dit is een duurdere oplossing dan de PASK (schuifkiepsystemen)

Dit is, de topkwaliteit, in kunststof schuifdeuren en draagt zorg voor optimale geluid‐ en warmte‐isolatie. Afgezien dat de waarde van uw huis zal stijgen zal ook het energieverbruik
een enorme besparing opleveren.

Kwaliteit De kwaliteit van deze deuren is erg hoog. Het meerpunt‐ hang en sluitwerk is super robuust dat het jaren mee kan. Verder zorgt de degelijke constructie van het systeem
ervoor dat er bij gesloten toestand geen tocht naar binnen kan glippen. De afdichting is optimaal! Er zijn de 2‐delige, 3‐delige en 4‐ delige variant.Het hefschuif systeem kan tot een
lengte van ca. 6 meter geleverd worden zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit en levensduur van de schuifpui.

Beste Koop De echte kenmerken zijn dat ze sterk, zeer soepel schuiven, lage overstap hebben naar buiten waardoor het systeem nagenoeg geen drempel meer heeft. Voor
rolstoelgebruikers is de hefschuifdeur een ideale oplossing. Bij deze deuren met extra verlaagde drempel is het mogelijk probleemloos uit en in de woning te rijden met uw rolstoel.
Verder kan de rolstoelgebruiker zelf de deur bedienen, dankzij de grote handzame deurkruk. Ook met name geschikt voor grotere oppervlaktes dan een schuifkiep systeem.

Corona CT 70 HS: Hefschuifdeuren uit kunststof voor terrassen, balkons en serres.

Corona CT 70 HS in één oogopslag:



Vlakke, barrièrevrije drempel



Optimale isothermenverlopen zorgen voor maximale warmte‐isolatie dankzij thermisch gescheiden versterkings‐ en drempelprofielen met schuimgevulde isolatiebruggen



Meerkamertechnologie in alle constructiedetails



Ter afdichting van de kritische constructiedetails, bv. aan de tussenvoeg, worden kwalitatief hoogwaardige EPDM afdichtkussens gebruikt



Luchtdoorlaatbaarheid: Categorie 4 volgens DIN EN 12207 (belastingsgroep C)



Slagregendichtheid: Categorie 8A volgens DIN EN 12208
Dankzij de integratie in het Corona‐kleurenconcept overtuigt Corona CT 70 HS met een onbegrensde kleurrijke vormgeving. Het Corona CT 70 HS profielassortiment is af‐fabriek in 17
kleurvarianten leverbaar zowel in éénzijdige als tweezijdige uitvoering.

