AluStabiel, AluTherm+
en AluProfiel deur

kwaliteit van Jongeneel
Extreem korte levertijd
Standaard geleverd met FSC®
Licht van gewicht
10 jaar garantie

www jongeneel nl

Altijd vormvast

AluStabiel deur
De unieke kenmerken van de Jongeneel AluStabiel deurplaat zorgen

is voorzien van extra A-kwaliteit ocoume schilfineren en de

kwalitatief hoogwaardige deur.

	KOMO-gecertificeerde productie geschiedt in Nederland op basis

Vormstabiliteit

	Exterieur verlijming volgens NEN-EN 314-2 en CE genormeerd

voor een stabiele constructie, die uitstekend te verwerken is tot een

Op basis van testen bij SHR vallen de deurplaten met zowel 40 mm
als 54 mm dikte in klasse 3 conform BRL 0803.

AluStabiel

De AluStabiel deurplaat heeft een aantal unieke voordelen:

	Uit de deurplaten kunt u eenvoudig iedere gewenste afmeting
of deurvorm zagen. U hoeft geen rekening te houden met

randhout, s tabilisatiekoker of paneelvulling. Het maken van

bijvoorbeeld glasopeningen of getoogde (garage)deuren wordt
hierdoor zeer eenvoudig.

dampremmende aluminiumlagen liggen dieper in de plaat.

van BRL 1705/01.

volgens EN-13986.

AluStabiel Paint

Naast de AluStabiel deurplaat is ook de Alustabiel Paint deurplaat in
het assortiment van Jongeneel opgenomen. Voor de productie van
de AluStabiel Paint deurplaat wordt de AluStabiel deurplaat voor-

zien van een speciale coating. De coating is gemaakt op basis van

speciaal papier en phenolhars. Met deze coating bent u verzekerd
van een zeer goed af te schilderen ondergrond.

	De dampremmende lagen zijn van hoogwaardig aluminium,

10 jaar garantie

gereedschap.

biliteit van de AluStabiel deurplaat. Voor de AluStabiel Paint geldt

	dat gemakkelijk te bewerken is met standaard houtbewerking
	Voor het frezen van strakke groeven is een infreesbare uitvoering
van de AluStabiel deurplaat beschikbaar. De toplaag van de plaat

Jongeneel biedt 10 jaar garantie op de verlijming en de vormsta-

tevens tien jaar garantie op de verlijming van de coating. Standaard
voorzien van gele i.d. chip.

AluPaint
De AluStabiel en AluTherm+ deurplaten zijn met een coating verkrijgbaar: de AluPaint.
De voordelen van de AluPaint op een rij
De deurplaat kan in de bouw, mits voorzien van randcoating, t ot een periode van drie maanden gegarandeerd onafgewerkt
toegepast worden.
U bespaart tijd en geld, doordat u de deurplaat niet meer hoeft te gronden.
De AluStabiel Paint deurplaat is zonder voorschuren met twee verflagen af te werken voor een superglad en duurzaam eindresultaat.
De coating van de AluStabiel Paint deurplaat heeft uitstekende testresultaten behaald op het gebied van lijmverbinding en
	snelverwering. Ook op het gebied van overschilderbaarheid scoort de AluStabiel Paint zeer goed. De coating is specifiek ontworpen
voor afwerking met zowel acryl, alkyd als hybride laksystemen.

AluTherm+ deur
De AluTherm+ is de stabiele isolerende buitendeur die voldoet aan

	De deur wordt standaard geleverd met FSC®

Inkortbaarheid en oppervlakte-infreesbaarheid

	Licht van gewicht

in te korten. Dit betekend dat minimaal 10 cm van de stijl en

	Geproduceerd en gegarandeerd door Nederlandse producent

de laatste eisen van het bouwbesluit.

Infreesbare AluTherm+ panelen, zijn per zijde maximaal 5 cm
dorpelbreedte over moet blijven. Infreesbare AluTherm+ panelen

	Door langsgefineerde langsstijlen geen multiplex structuur
zichtbaar na afwerken

	Extreem korte levertijd, ook voor maatwerk

zijn rondom voorzien van 15 cm randhout.

Garantie

Schroefbaarheid en schroefadvies

Standaard voorzien van blauwe ID chip

AulTherm+ deurplaten zijn goed schroefbaar met standaard hout-

10 jaar garantie op vormstabiliteit en tegen delaminatie.

schroeven. Voor het toepassen van hang- en sluitwerk is het advies

Verwerking

glaswerk moeten schroeven worden toegepast zoals aangegeven

onze site www.jongeneel.nl.

om schroeven van 4,5 x 50 mm te gebruiken. Bij het toepassen van
in het beglazingsvoorschrift. Het beglazingsvoorschrift voor

Volgens de verwerkingsvoorschriften welke te downloaden zijn op

AluTherm+ deurplaten is op onze website te downloaden.

AluTherm+ Paint

De AluTherm+ worden voorzien van een speciale coating. De coating
is gemaakt op basis van speciaal papier en phenolhars. Met deze

coating bent u verzekerd van een zeer goed af te schilderen ondergrond.

De voordelen

	U-waarde van het deurblad is 40 mm 1,2 W/m2.K en 54 mm
0,9W/m2.K bij stijlen van 10cm breed.

≥ 3,6 mm Okoumé

	Uit voorraad leverbaar met stijlen van 15 cm dus 5 cm rondom
inkortbaar

stabiliteitsklasse 2)

	Tot 2,5 mm infreesbaar

	Zeer geringe krimp- en zweleigenschappen wat klemmen voorkomt

≥ 3,6 mm Okoumé

40 tot 68 mm

	Hoge vormstabiliteit (40 mm stabiliteitsklasse 2 en 54 mm

stijl

≥ 0,3 mm aluminium

≥ 25 mm - ≥ 53 mm XPS

≥ 3,6 mm Okoumé
≥ 3,6 mm Okoumé

stijl

≥ 0,3 mm aluminium

AluProfiel deur
De AluProfiel is de stabiele isolerende achterdeur die voldoet aan
de laatste eisen van het bouwbesluit. Door speciaal freeswerk
heeft deze deur hetzelfde uiterlijk als de stapeldorpeldeur.

Goede ondersteuning isolatieglas door contructieve middeldorpel.

De voordelen

	U-waarde deurblad 40 mm 1,5W/m2.K en 54 mm 1,1W/m2.K bij

een stijlbreedte van 14 cm. Als gevelelement wordt hiermee aan
de nieuwste eisen van het bouwbesluit voldaan.

De dorpels en stijlen zijn naadloos verlijmd, waardoor capilaire

	Uit voorraad leverbaar met stijlen van 14 cm dus 3 cm rondom

gewicht. Naast de ongegronde versie is de AluProfiel ook in een

	Hoge vorm stabiliteit (40 mm stabiliteitsklasse 2 en 54 mm

werking wordt voorkomen. Deze deur is ijzersterk en toch licht van
gegronde versie leverbaar.

inkortbaar

stabiliteitsklasse 3)

Inkortbaarheid en oppervlakte-infreesbaarheid

Infreesbare AluProfiel panelen zijn voorzien van 14 cm brede stijlen
en dorpels. Deze zijn maximaal 3cm per zijde in te korten.

De toplaag van AluProfiel panelen is naast de standaard freezingen,

infreesbaar van 1,2 mm tot 2,5 mm diepte, niet dieper maar ook niet
ondieper.

	Tot 2,5 mm infreesbaar

	Afwezigheid van werkende en daardoor lekkende dorpels

	Zeer geringe krimp- en zweleigenschappen wat klemmen voorkomt

	De deur wordt standaard geleverd met FSC®

	Door langsgefinerde langsstijlen geen multiplex structuur
zichtbaar na afwerken

	Licht van gewicht

Schroefbaarheid en schroefadvies

AluProfiel panelen zijn goed schroefbaar met standaard hout-

schroeven. Voor het toepassen van hang- en sluitwerk is het advies
om schroeven van 4,5 x 50 mm te gebruiken.

	Extreem korte levertijd, ook voor maatwerk

	Bijpassende glas-sets, uit voorraad leverbaar.

	Bijpassende glaslatten, uit voorraad leverbaar
	Borstweringshoogte is variabel.

	Geproduceerd en gegarandeerd door Nederlandse producent

Garantie

10 jaar garantie op vormstabiliteit en tegen delaminatie

Dikte stijlen en dorpels

Standaard voorzien van blauwe ID chip

dorpel

> 25 mm - ≥ 53 mm
Breedte stijlen en dorpels ≥

Verwerking

110 mm
Middendorpelhoogte variabel

De AluProfiel wordt standaard aan de buitenzijde gegroefd. Aan de

glas

binnenzijde blijft de deur glad, wat extra gemak geeft bij het lakken
stijl

middendorpel

XPS-schuim

dorpel

stijl

en schoonmaken. De deur is met standaard gereedschap te bewerken.

Ook alle toebehoren
verkrijgbaar bij Jongeneel
Veiligheidsscharnieren
met dievenpin
meer werk voor inbrekers,
minder kans op inbraak
Aluminium
stabilisatieschermen:
geven de deur extra stevigheid
en voorkomen dat hij krom trekt
door vocht.
Isolerende binnenvulling
houdt de warmte beter binnen
en de kou gegarandeerd buiten
Hoog Rendement
isolatieglas (HR++)
houdt kou buiten en
de warmte binnen

1 Onbehandelde laag
hardhout met FSC keurmerk

SKG gecertificeerd
veiligheidsbeslag
geeft inbrekersgereedschap geen grip

2 Grondverflaag
basisbescherming tegen
weersinvloeden
3 Voorlaklaag (1 laag)
duurzame bescherming tegen
alle weersinvloeden
4 Aflaklaag (1 laag)
geeft uw deur de gewenste
kleur en glans
5 Positie chip

Tochtvaldorpel (optioneel)
voorkomt een koude tochtstroom
onder de deur door

5

10
JAAR
Driepuntsluiting
met één sleuteldraai
de deur op drie plaatsen
stevig vergrendeld

GARANTIE

Brievensleuf en briefplaat
(optioneel)
handig; de post direct
op de deurmat
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