
PontMeyer heeft een breed assortiment kwalitatieve deurplaten waarmee 

u een deur op maat kunt maken. Denk qua toepassing aan voordeuren, 

poortdeuren, garagedeuren, bergingsdeuren, schuurdeuren, etc.

De platen zijn infreesbaar en door de speciale kern zeer stabiel en goed 

overschilderbaar. De deurplaten zijn in diverse materialen, afwerkingen 

en afmetingen verkrijgbaar.

Deurplaten
Voor deuren op maat



Deurplaat Alu-Iso Light 
De Alu-Iso Light is een deurromp met okoumé dekplaten en alu-

minium dampschermen.  De slotstijl is verstevigd met meranti/

LVL en een stabilisatie strip. Deze opbouw geeft de deur extra 

stabiliteit. De plaat kan tot 3mm worden ingefreesd (uitsluitend 

V-groef). Garantie 10 jaar.

Deurplaat Tritop Light 
De Tritop Light is een deurromp met Medite Tricoya® dekplaten 

en een speciale stabilisatiestrip. Medite Tricoya® is een extreem 

stabiel, duurzaam en vochtbestendig MDF. Deze speciale 

kwaliteit MDF is net zo goed te bewerken als standaard MDF. 

Ideaal voor freeswerk dus. De slotstijl is verstevigd met meranti/

LVL. Deze opbouw geeft de deur extra stabiliteit. De plaat kan tot 

3mm worden ingefreesd. Er geldt een garantie van 25 jaar op het 

materiaal en 15 jaar garantie op delaminatie en kromtrekken.

Deurplaat door-en-door okoumé
Onze standaard kwaliteit deurplaat, zonder stabiliserende mate-

rialen. Prijsgunstige oplossing, waarbij een lager gewicht minder 

belangrijk is en er minder eisen worden gesteld aan de stabiliteit. 

Bijvoorbeeld een deur die is toegepast in een droge omgeving 

met beperkte temperatuurschommelingen.

Deurplaat Aluplex 
Aluplex deurplaten zijn okoumé platen met geïntegreerde alumi-

nium lagen die zowel voor stabiliteit als voor vochtwering zorgen. 

Vanwege de unieke kenmerken zijn deze deurplaten uitstekend 

te verwerken tot hoogwaardige deuren. De platen zijn tot iedere 

afmeting terug te zagen, aangezien geen rekening hoeft te

worden gehouden met randhout, stabilisatiekoker of vulling.

Deze plaat kan tot 5mm worden ingefreesd (uitsluitend V-groef).

Garantie 10 jaar.

Deurplaten 
Voor deuren op maat 

Specials
Op aanvraag kunnen wij speciale 
deurplaten leveren, zoals:
- deurplaten op de door u gewenste afmeting
-  deurplaten met frezingen voor bijv. slot en krukgat
-  (geïsoleerde) bossingpanelen
-  brandwerende deurplaten



Veelvoorkomende afmetingen 

Diktes

Stabiliteitsklasse 40mm 

RC-waarde

Gewicht (40mm): 

Garantie 

Uitvoering

Door-en-door okoumé Aluplex Alu-Iso Light Tritop Light 

2150x950mm 2150x950mm 2150x950mm 2150x950mm
2500x1220mm 2500x1220mm 2500x1220mm 2500x1200mm
3100x1530mm 2350x950mm 2350x950mm 2350x950mm
 2350x1100mm 2350x1100mm 2350x1100mm
  3000x1220mm 3000x1220mm
      
30 en 40mm 40 en 54mm 40, 54 en 67mm 40, 54 en 67mm

- 1 2 2

- 0,23m2 K/W 1,15m2 K/W 1,15m2 K/W

24kg/m2 24kg/m2 16kg/m2 16kg/m2

10 jaar 10 jaar 10 jaar Tot 25 jaar 

Onbehandeld en Onbehandeld en Onbehandeld en Onbehandeld en 
wit gegrond wit gegrond wit gegrond wit gegrond 

Leverbare uitvoeringen

Verwerkingsadviezen
De afwerking van de zaag- en freesranden is uitermate belang-

rijk. Hierdoor wordt voorkomen dat er vocht in de plaat dringt 

waardoor schade kan ontstaan. U dient de randen direct op het 

werk te behandelen met minimaal 2 lagen triplex randsealer. 

Dit geldt ook voor de slotgaten en scharnierkrozingen.

Als dit nog geen goed gesloten film vormt dient u een extra laag 

aan te brengen. Hierna kan worden begonnen met het schilde-

ren volgens de verfinstructies van uw leverancier.

Transport en opslag
De deurplaten dienen tijdens transport en gedurende opslag

afdoende tegen weersinvloeden en beschadigingen te zijn 

beschermd en te worden ondersteund met minimaal 1 ligger 

per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen

optreden. De stapelhoogte is maximaal 100cm. De opslagruimte

dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven

vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

Garantievoorwaarden (verkort)
PontMeyer hanteert een garantietermijn waarbij de

factuurdatum als eerste dag van de garantietermijn geldt. Binnen

de garantietermijn zal de gefactureerde waarde van de plaat

tot maximaal 100% worden vergoed in de eerste vijf jaren. Met

betrekking tot de kromming en scheluwte gelden de eisen zoals

vastgelegd in de SKH-BGS-001. Binnen de garantievoorwaarden

zijn raam, brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits

aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan.

Let op bij donkere kleuren. Bij alle kleuren die in klasse 1 en 2

vallen, zijn de garantievoorwaarden normaal van toepassing.

Zeer donkere kleuren (klasse 3) worden afgeraden vanwege de

extreme temperatuurstijgingen. In de garantievoorwaarden zijn

craquele-schades van verf en barstvorming van het onderlig-

gende houtfineer op deuren, voorzien van kleuren uit klasse 3

alsmede deuren die transparant zijn afgewerkt, uitgesloten.

Met betrekking tot kromming wordt deze gemeten in het eerste

jaar na het stookseizoen.

De volledige garantievoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 



www.pontmeyer.nl

Meer informatie?
PontMeyer kiest altijd voor de beste kwaliteit materialen.

Dat geldt uiteraard ook voor de deurplaten. Met deze

stabiele platen kunt u de mooiste deuren op maat maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen

PontMeyer vestiging of accountmanager.

Waarom PontMeyer deurplaten?
- Betrouwbaar Nederlands fabricaat

- Hoogwaardige kwaliteit

- Mooie, vlakke, infreesbare toplaag

- Meest toegepaste afmetingen direct af te halen

- Maatwerk snel leverbaar


