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DØRPLADE TIL MALING

 DØRPLADEN TIL PERSONLIG DESIGN
KVALITET OG STOR STYRKE

Hjørne udsnit i dørplade til maling

Til dig der ønsker et personligt design og
egen stil på dørpladernes overflader.
Ubehandlede dørplader til maling.

Balodan dørplader til maling er udviklet og fremstillet i et enkelt design, baseret
på de tekniske funktionskrav, der må forventes til en dør, som skal anvendes som
indvendig mellemrumsdør og bruges dagligt. Dørpladen til maling er derfor det
ideelle valg, til dig der vil have døre med et personligt overflade design, og kan
anvendes i alle rum hvor der er normal temperatur og luftfugtighed.
Dørpladen til maling er ikke egnet til vådrum, der bør anvendes Balodan vand-
faste vådrums dørplader til vådrum.

Dørpladen til maling leveres som standard med overflader, af 3 mm tyk ubehand-
lede træfiberplader der er klar til maling. Overflade pladen sikrer en optimal tryk-
fordeling på dørpladens kernemateriale, samt en god basis for malerbehandling
i personlig stil.

Sammen med Balodan´s alu.karme til ikke vandfaste døre opnåes det optimale
dørsæt, til anvendelse i alle tørre boligrum, en stærk kæde uden svage led, med
høj finish og uden de træbaserede dørkarmes udlemper.

Dørpladen til maling kan leveres som enkelt-, dobbelt-, skyde- eller svingdør, i
standard tykkelser på 39 eller 34 mm.

Dørpladen til maling kan anvendes både i nybygninger og som renoverings dør-
plader i ældre byggerier, i private- og udlejnings boliger og i erhvervs bygninger.

Balodan dørplader til maling fremstilles i mål efter opgave, med stærke ubehand-
lede overflader klar til maling.
Dørpladen kan leveres med alle typer dørbeslag, glasfelter, sparkeplader, m.m.
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