HOTELDEUR

DE LIMBURGIA
HOTELDEUR
Veilig, comfortabel, sterk en esthetisch
verantwoord... de optimale hoteldeur moet
voldoen aan bijzondere eisen. Limburgia is
er als eerste in geslaagd een hoteldeur te
ontwikkelen, die deze vier belangrijke
functionaliteiten naadloos combineert.
De kwalitatief hoogwaardige hoteldeuren
van Limburgia zijn niet alleen mooi, maar
ook aantoonbaar brandwerend, geluid
werend en duurzaam. U heeft bovendien
maximale ontwerpvrijheid.
Hotel Dux, Roermond

Kijk op www.limburgia.nl/hoteldeur
voor uitgebreide informatie over onze
hoteldeuren, incl. technische details.

1. Veilig
De hoteldeuren van Limburgia zijn
gewone deur. Ze zijn gecertificeerd
geaccrediteerd leverbaar in een 30

2. Esthetisch

en een 60 minuten brandwerende

Met de hoteldeuren van Limburgia

uitvoering. Desgewenst met

heeft u maximale ontwerpvrijheid.

GND-Zekerheidsklasse I. Ze zijn ook

Alles wat nodig is om ze brand-,

aantoonbaar getest volgens de zware

geluid- en eventueel inbraakwerend

3. Comfort

Europese norm NEN-EN 1634-1.

te maken, is onzichtbaar weggewerkt.

Het is constructietechnisch tegen

Een nog zwaardere beproeving voor

De hardkunststof toplaag (HPL) kan in

strijdig, een brandwerende en

de deuren dan de Nederlandse norm

talloze kleuren, prints, decor of fineer

geluidwerende deur in één. Toch is

NEN 6069, die in de toekomst zal

worden uitgevoerd. Eventueel met een

het Limburgia gelukt om deze beide

4. Duurzaam

verdwijnen. Optimale bescherming

verschillende gang- en kamerzijde.

eigenschappen in één deur te verenigen.

De hoteldeuren van Limburgia zijn

en klaar voor de toekomst.

Ook met luminiscerende Vulcan®

De brandwerende hoteldeuren zijn

Vulcan® deuren. Dankzij de naadloze,

randafwerking voor extra veiligheid,

leverbaar met geluidwerende waarden

meerzijdige randafwerking zijn ze zeer

mocht het licht uitvallen.

van 38 dB en 44 dB.

stoot- en slagvast. Daardoor is er

Limburgia heeft ook een inbraak

minder kans op beschadiging door

Hang- en sluitwerk

werende hoteldeur die 38 dB

bijvoorbeeld schrobmachines,

Limburgia adviseert en levert graag

geluidwerend en tevens 30 minuten

serveerwagens, stofzuigers en koffers.

de beste oplossingen voor hang- en

brandwerend is. Heel geschikt voor

U bent verzekerd van een onder-

sluitwerk. Dit kan bijvoorbeeld system

ruimtes waar extra beveiliging nodig is

houdsarme deur met een lange

integrated fungeren als toegangs

en die extra bescherming moeten

levensduur, bestand tegen chemicaliën

controle. Ook kan het gekoppeld

bieden.

en oplosmiddelen. Extra hygiëne

worden aan de brandmeldinstallatie

nodig? Dan kan een antibacteriële

of het building integration system.

HPL worden toegepast.
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NH Grand Hotel Krasnapolsky Amsterdam
Handig! Bewaar deze kaart in onze documentatiemap onder ‘Uw Limburgia’

Limburgia Utiliteitsdeuren B.V.

met 40 of 54 mm niet dikker dan een

