zorgDEUR

DE LIMBURGIA
zorgDEUR
Aan deuren in zorgcentra, zieken- en verpleeghuizen, maar ook
in cleanrooms en laboratoria worden speciale eisen gesteld.
Toch wilt u als architect de creatieve vrijheid hebben om het
ontwerp te realiseren dat u voor ogen staat. Dat kan met de
zorgdeuren van Limburgia. Ze combineren functionaliteiten als
brand- en geluidwerendheid met grote ontwerpvrijheid. U bent
niet gebonden aan standaard maten, kleuren en afmetingen.

bekijk
inspirerende
films op
limburgia.nl
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LIMBURGIA

zorgDEUR
1. Veilig
Veiligheid is letterlijk van levensbelang
De zorgdeur van Limburgia biedt die
veiligheid. Met 40 of 54 mm niet dikker

2. Esthetisch

dan een gewone deur. Ze zijn

Met de zorgdeuren van Limburgia

geaccrediteerd gecertificeerd

heeft u maximale ontwerpvrijheid.

3. Comfort

leverbaar in een 30 en een 60 minuten

Alles wat nodig is om ze brand- en

Uiteraard is in zorgcentra, zieken- en

brandwerende uitvoering met of

geluidwerend te maken, is onzichtbaar

verpleeghuizen goede geluidsisolatie

zonder glasopeningen en brand-

weggewerkt. De hardkunststof toplaag

absoluut noodzakelijk. De juiste

werende PU-FC glaslijst. Desgewenst

(HPL) kan in talloze kleuren, prints en

akoestiek draagt bij aan comfort door

met GND-Zekerheidsklasse I.

decor maar ook antibacterieel worden

het gevoel dat vrijuit gesproken kan

De zorgdeuren zijn ook aantoonbaar

uitgevoerd. Verschil in kleur is in

worden, ook bij lastige gesprekken.

4. Duurzaam

getest volgens de zware Europese

gang- en kamerzijde een mogelijkheid.

Het is constructietechnisch tegenstrijdig,

De zorgdeuren van Limburgia zijn

norm NEN-EN 1634-1. Een nog

De IGS (Integrated Glass System)

een brandwerende en geluidwerende

Vulcan® deuren. Dankzij de naadloze,

zwaardere beproeving dan de

met PU-FC glaslijst (polyurethaan,

deur in één. Toch is het Limburgia gelukt

meerzijdige randafwerking zijn ze zeer

Nederlandse norm NEN 6069. Over

full colour uitgevoerd) zorgt voor een

om beide eigenschappen in één deur

stoot- en slagvast. Hierdoor zijn ze

(desgewenst antibacterieel) hang-

sublieme afwerking, met schroeven in

te verenigen. Door hun speciale vulling

onderhoudsarm en is de kans op

en sluitwerk adviseren wij u graag.

kleur. Deze minimale glaslijst ligt

zijn de 30 minuten brandwerende zorg-

beschadigingen veroorzaakt door

slechts 2 mm op het deuroppervlak en

deuren leverbaar met geluidwerende

bedden, rolstoelen en serveerwagens

is maar 15 mm breed.

waarden van 38 dB en 43 dB. Dubbel

kleiner. U bent verzekerd van een deur

randhout en bij glasdeuren een glas-

met een lange levensduur, bestand

raamkader zorgen voor extra stevigheid,

tegen chemicaliën en oplosmiddelen,

stabiliteit en schroefhoudend vermogen

die er ook bij intensief gebruik nog

en voorkomt inwatering naar de vulling.

steeds goed uitziet.
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Kijk op www.limburgia.nl/zorgdeur voor uitgebreide informatie over onze zorgdeuren, incl. technische details.

Handig! Bewaar deze kaart in onze documentatiemap onder ‘Uw Limburgia’

Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

in de zorgomgeving. Een basisvereiste.

