XXL DEUREN

XXL DEUREN
IDEAAL VOOR GROTE DOORGANGEN
Als architect staat u een beeld voor ogen. U wilt een project of ontwerp r ealiseren
dat onderscheidend is. Daarbij hangt uw creatieve vrijheid sterk af van de
beschikbare middelen en materialen. Als u deuren van Limburgia in uw project
gebruikt, bent u niet aan standaard maten gebonden. Meedenken met de
architect die zijn creatieve grenzen wil verleggen, heeft bijvoorbeeld geleid tot de
ontwikkeling van de Limburgia XXL deuren. Dit zijn de grootste houten HPL
deuren van Nederland en ze zijn aantoonbaar brandwerend gecertificeerd. >>

Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

Stedelijk Museum Amsterdam

Voordelen
Limburgia
XXL deuren:

EXTREME MAATVOERING
Vooral in ziekenhuizen, verpleeghuizen, (woon)
zorgcentra en laboratoria is vraag naar grotere deuren.
Medewerkers moeten er gemakkelijk met bedden en
rolstoelen kunnen manouvreren. Maar ook in andere
omgevingen, zoals musea, concertzalen en college
zalen kunnen bredere deuropeningen en dus bredere
deuren een uitkomst zijn. Ook de XXL30 en XXL60 van

• Ook 30 en 60 minuten brandwerend
(gecertificeerd)
• Extreme afmetingen:
1600 x 2850 mm (30 min.)
1600 x 2990 mm (60 min.)
• Dikte van slechts 40 mm
(30 min.) / 54 mm (60 min.)
• Als enkele en dubbele deur leverbaar
• Deur uit één geheel, zonder deelnaden
mogelijk

Limburgia zijn specialistische brandwerende deuren
met een extreem grote maatvoering. Ze hebben
afmetingen tot maar liefst 1600 x 2990 mm in 60
minuten brandwerende uitvoering. De 30 minuten
brandwerende XXL deuren zijn slechts 40 mm dik en
de 60 minuten brandwerende XXL deuren 54 mm en
hebben geen deelnaden.

XXL EN VULCAN®
Limburgia XXL (brandwerende) deuren zijn ook uit te
voeren met Vulcan®. Dat is onze aangegoten door-endoor gekleurde kantafwerking, die in alle NCS en
RAL kleuren leverbaar is. Zo kiest u voor eenheid in uw
project en wordt uw ontwerpvrijheid niet beperkt. Omdat
Vulcan® onderhoudsarm en stoot- en slagvast is, is de

• Zowel met als zonder glasopening

kans op beschadigingen kleiner en voorkomt u dat

• Ook leverbaar met Vulcan®

hoeven te worden. Kijk op www.limburgia.nl voor meer

aangegoten kantafwerking
• Geen bouwkundige concessies
• Maximale ontwerpvrijheid

XXL deuren vaker dan strikt noodzakelijk verplaatst
informatie over Vulcan.

EXTREEM GROOT EN
BRANDVEILIG
Gecertificeerde brandwerende deuren mogen niet
zomaar in iedere afmeting worden geproduceerd en
aangeboden. De XXL deuren van Limburgia zijn
uitgebreid en met succes beproefd op brandwerendheid
volgens de zware Europese norm NEN-EN 1634-1.
Ze zijn aantoonbaar gecertificeerd leverbaar in een 30 en
een 60 minuten brandwerende uitvoering met of zonder
glasopeningen van maximaal 760 mm x 2062 mm.

Kijk op onze website voor uitgebreide
informatie over onze XXL deuren, inclusief
de technische details.
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Voor meer informatie over referentieprojecten kijk op:
www.limburgia.nl/6/referenties
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