
Aluminium
Deuren & Ramen



Deuren

De aluminium deuren van Witteburg zijn licht van ge-
wicht en robuust. Het deurblad is voorzien van een 
hoogisolerend PUR-schuim. De deuren kunnen op elke 
breedte en lengte besteld worden waardoor de deur 
voor verschillende doeleinde toegepast kunnen worden 
in de loodsen en unitbouw. De Loopdeur is gemakkelijk 
in te bouwen in een sandwichpaneel door middel van 
aanslag aan kozijn en los kader ten behoeve van de 
afwerking. Dit frame kan uitgeschoven worden van 40 
milimeter tot 80 milimeter. 

De Piva-deuren worden standaard uitgevoerd in de 
kleur RAL 9010 en in de maat 2125 x 1000  mm andere 
kleuren en afmetingen op aanvraag. Met de meegele-
verde slotkast, het kunststof klinkstel, druiplijst en tocht-
strip is de deur compleet om direct te installeren. 

Witteburg voert via het magazijn de links- en rechts-
draaiende variant met 1/2 glas en blind in de kleur Ral 
9010. Deze deuren zijn direct leverbaar. 

Detailltekening 2125 X 1000 mm glas/blind (bovenaanzicht)

Detailltekening 2125 X 1000 mm glas/blind (vooraanzicht)
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SPECIFICATIES STANDAARD DEUREN

Kleur Wit (RAL 9010)
Materiaal kozijn Aluminium
Materiaal deurblad Gegavaniseerd staal
Inbouwbreedte 985 mm + 10mm
Inbouwhoogte 2125 mm + 10mm
Flensbreedte 35 mm
Inbouwdiepte 40 - 80 mm
Dagmaat breedte 955 mm
Dagmaat hoogte 2120 mm



Ramen

De Aluminium ramen van Witteburg zijn duurzaam en 
vormvast. De ramen zijn licht van gewicht en zorgen 
voor een moderne afwerking in containerkantoren, 
utiliteitsgebouwen en agrarische gebouwen. De ra-
men kunnen uitgerust worden met diverse opties  
zoals: ventilatieroosters, rolluiken en verschillende 
schuifsystemen.  
 
Het speciaal ontworpen afdichtingssysteem op de 
aluminium kozijnen zorgt voor een nauwkeurige af-
dichting tussen het frame en de wand. Hierdoor stoot  
het frame al het vuil en water van zich af en zorgt voor 
een onderhoudsvriendelijke oplossing.

De ramen zijn gemakkelijk in te bouwen in een     
sandwichpaneel door middel van een aanslag aan 
het kozijn en een los kader ten behoeve van de                    
afwerking. Dit afwerkingsprofiel is te monteren in 
sandwichpanelen van 40 tot 80 milimeter dik.

Witteburg voert via het magazijn de 1000 x 1000 en 
2000 x 1000 mm (2-delig) aluminium raam. Dit zijn 
vaste ramen met een RAL 9010 coating. Naast alu-
minium ramen voert Witteburg ook Kunststof ramen.

Detailltekening raam 1000 X 1000 mm vast (bovenaanzicht)

SPECIFICATIES STANDAARD RAMEN

Kleur Wit (RAL 9010)
Materiaal kozijn Aluminium
Afmeting 1000 x 1000 mm
Flensmaat 1070 x 1070 mm
Kozijnmaat 995 x 995 mm
Inbouwdiepte 40 - 80 mm
Dagmaat 922 x 922 mm
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Afneembaar frame voor sandwichpanelen van 40 tot 80 mm
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