
Kamerhoge binnendeuren & 
aluminium Deur/Kozijn-Combinaties
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0PERTURA 2000 ALUMINIUM  
DEUR/KOZIJN-COMBINATIE
Kant-en-klare industriële Deur/Kozijn-Combinatie uitgevoerd in 
aluminium. Een zeer aantrekkelijk geprijsd alternatief voor ècht staal. 
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

Kenmerken
• Aluminium Deur/Kozijn-Combinatie met staal "look"
• Smalle stijlen (25,5 mm) en glasroede (25,5 mm)
• Zwart gepoedercoat (RAL 9005)
• Sluiting d.m.v. magneetstrip
• Inclusief verstelbare 3D scharnieren en greep
• 5 mm gehard blank glas
• Eenvoudig te plaatsen

Leverings- 
programma stomp

Breedte (cm)

88 93

231,5 cm hoog B B

241,5 cm hoog B B

256,5 cm hoog B B

Deurmaat Buitenwerkse 
maat incl. kozijn

Breedte x lengte Breedte x lengte

880 x 2315 mm 940 x 2355 mm

930 x 2315 mm 990 x 2355 mm

880 x 2415 mm 940 x 2455 mm

930 x 2415 mm 990 x 2455 mm

880 x 2565 mm 940 x 2605 mm

930 x 2565 mm 990 x 2605 mm

B = op bestelling (levertijd 1 week)

Pertura 2000



KAMERHOGE BINNENDEUREN
Elke gewenste hoogtemaat tussen 230 en 270 cm mogelijk

PERTURA KAMERHOGE  
VLAKKE BINNENDEUREN
De Pertura kamerhoge binnendeuren bieden een mooie 
en moderne uitstraling in je interieur. Geen bovenlichten 
meer of andere minder fraaie oplossingen. Met deze extra 
hoge deuren kun je de deuropening van vloer tot plafond 
volledig gebruiken. Met als resultaat een fantastisch mooi 
ruimtelijk effect!

Kenmerken
• Honingraatvulling met verzwaard randhout
• Wit voorbehandeld
• Moderne uitstraling
• Bovenzijde deur max. 10 cm inkortbaar
• Elke gewenste hoogtemaat tussen 230 en 

270 cm mogelijk 
• Deuropening van vloer tot plafond
• Voorzien van slotgat / voorplaatboring; hart krukgat op 105 cm vanaf 

onderkant deur gemeten
• Uit voorraad leverbaar
• Voorzien van het FSC® keurmerk

Pertura Kamerhoog

270 CM

260 CM

250 CM

240 CM

Leveringsprogramma 
stomp

Breedte (cm)

78 83 88 93

Kamerhoog 240 cm B B B B

Kamerhoog 250 cm B  B B

Kamerhoog 260 cm B   

Kamerhoog 270 cm B B B B

 = uit voorraad
B  = op bestelling (levertijd 1 week)

PERTURA RENOVATIEKOZIJN
Het vervangen van een stalen kozijn in een sfeer- en 
stijlvoller houten kozijn is nog nooit zo makkelijk geweest. 
Pertura heeft nu de perfecte oplossing ontwikkeld: het 
Pertura Renovatiekozijn.

Het Pertura Renovatiekozijn is een stijlvol binnen-
deurkozijn voor renovatie en nieuwbouw. Een compleet 
en duurzaam product, in vrijwel elke situatie toepasbaar. Dankzij de 
eenvoudige montage kan een stalen kozijn in een handomdraai worden 
vervangen. 

Kijk voor het actuele leveringsprogramma op www.hornbach.nl.

Kenmerken
• Het Renovatiekozijn dient als vervanger van een bestaand stalen kozijn 

of als nieuw, houten kozijn in een nieuwbouw situatie

• De kozijnen MD70 & MD100 zijn ook geschikt 
voor kamerhoge deuren

• Bij toepassing van een standaard architraaf (dus 
geen XL) kan een speling van 10 mm muurdikte 
overbrugd worden

• Het kozijn is vervaardigd van wit gegrond FSC® 
gecertificeerd hout, de architraaf is van MDF

8 jaar garantie. De garantievoorwaarden zijn 
beschikbaar op www.hornbach.nl


