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Onderhoudsarm, optimale exploitatie

In de vastgoedmarkt is een duidelijk trend zichtbaar:  

Total Cost of Ownership. Niet alleen de initiële nieuwbouw- of  

renovatiekosten zijn bepalend, steeds vaker beïnvloeden ook 

de integrale kosten gedurende de explotatieduur van het vast-

goed de keuzes. Juist op deze trend speelt Kegro in met haar 

nieuwe vlakke deur, de KegaProTC. Een nieuwe uitvoering in 

de succesvolle KegaPro range van vlakke deuren die Kegro 

trendsettend maakt in de markt. De KegaProTC combineert alle 

unieke eigenschappen van de bestaande KegaPro modellen en 

voegt daar een unieke eigenschap aan toe: een lage onder-

houdsfrequentie. Dit alles met behoud van  garantie. 

 

Onderhoudsarm
De KegaProTC deur is voorzien van een Tricoya dekplaat. Deze 

hoogwaardige dekplaat heeft de unieke eigenschap ongevoelig 

te zijn voor vocht. Hierdoor wordt de deur minder onderhouds-

gevoelig en speelt deze naadloos in op de trend naar verla-

ging van exploitatiekosten. Dit maakt deze deuren met name 

geschikt voor gebouweigenaren of corporaties die zich speci-

fiek richten op het verminderen van de integrale kosten van 

vastgoed.

Uniek
Alle unieke eigenschappen van de KegaPro zoals de onbeperk-

te ontwerpvrijheid, uitstekende geluiddempende eigenschap-

pen, hoge isolatiewaarden en ongeëvenaarde stabiliteit blijven 

gehandhaafd. Hieraan voegen wij een nieuwe eigenschap toe: 

onderhoudsarm!

Uiteraard is de KegaProTC te combineren met de verschillende 

servicelevels die u van Kegro kent.

Garanties
Kegro levert de KegaProTC binnen de garantievoorwaarden 

van het GND. Maar Kegro gaat verder. Uniek is dat Kegro ga-

randeert dat de KegaProTC, bij normaal gebruik, gedurende de 

garantieperiode vanuit technisch oogpunt niet hoeft te wor-

den onderhouden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de  

speciaal, met onze partners, voor de KegaProTC ontwikkelde 

coating met een optimale technische levensduur. 

Strakke afwerking Door de tricoya dekplaat heeft 

de KegaProTC een strakke uitstraling. De dekplaat 

is uitermate geschikt om verfraaid te worden door 

middel van een groevenpatroon en/of sierlijsten.

Thermische isolatie  De Rc waarde van de KegaProTC 

9101, 54mm is ongeëvenaard laag: 1,17 W/m2K. 

De KegaProTC is ook als geïsoleerde achterdeur/

buitendraaiende deur toepasbaar. 

Vermindering onderhoudsinspanning Met de 

KegaProTC hoeft u de deur slecht 1 keer in de 7 jaar 

te schilderen.

Eindeloos variëren Met de KegaProTC geeft u uw 

woning, of zelfs een complete wijk, een uniek 

eigen gezicht. U kunt eindeloos variëren met kleur, 

infrezingen en lijstwerk.  

EPC reductie De KegaProTC haalt, in combinatie 

met het KAI servicelevel, in vergelijking met een 

Senternovem referentiewoning een EPC-reductie 

van 0,03.

Uitstekende stabiliteit

Certificaten

  KegaProTC deuren worden onder KOMO 

certificaat geproduceerd en geleverd in de GND 

garantieklassen II of III . 

  KegaProTC deuren kunnen desgewenst met een 

FSC® certificaat of een PEFC certificaat worden 

geleverd.
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Optimale exploitatiekosten
Door toepassing van de nieuwe Tricoya dekplaat voegen wij 

een nieuwe dimensie toe aan de KegaPro deurenlijn; optimale 

exploitatiekosten. Dat beloven we niet alleen maar laten we ook 

zien. Onderstaand een weergave van de exploitatiekosten.

Onderhoudsschema (bij normaal gebruik)

2 I 3

Kosten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Exploitatiemodel KegaProTC deuren

KegaPro KegaProTC

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8

KegaPro*  inspecteren  schilderen  inspecteren  schilderen

KegaProTC**       schilderen  

* gebaseerd op zijdeglans in een lichte kleur

** fabrieksmatig afgelakt door Kegro
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Kegro Deuren BV

Industrieweg 25

6560 AB Groesbeek

T: (024) 399 95 55

F: (024) 397 53 54

E: info@kegro.nl

I: www.kegro.nl
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