
KegaBase/Comfort inpandige deuren

Zoekt u deuren welke binnen de geïsoleerde schil 

van het gebouw geplaatst zijn? Bij Kegro vindt u 

altijd de deur die bij uw wensen past. 

KegaBase/KegaComfort

De KegaBase is een vlakke stompe deur voor 

toepassingen in houten kozijnen die binnen de ge-

isoleerde schil van het gebouw geplaatst zijn. Alle 

KegaBase deuren voldoen tot een lengte van  

2600mm in de dikte 38mm aan alle gestelde eisen. 

De KegaComfort is de 30 minuten brandvertra-

gende uitvoering van de KegaBase en uitermate 

geschikt als inpandige woningtoegangsdeur  

in een appartementen complex of studentenhuis 

vestigingen.

Meet-O-Matic afhangen

Om te voorkomen dat een deur bij het afhangen 

niet perfect past, heeft Kegro het Meet-O-Matic 

concept ontwikkeld. Met dit concept meten we elk 

kozijn zeer nauwkeurig in met behulp van laser-

technologie. Door deze precisiemeting kunnen we 

eventuele afwijkingen van het kozijn tijdig onder-

vangen. Simpelweg door de deur daarop aan te 

passen. Hierdoor past de Kegro deur bij afhangen 

altijd voor de volle 100% in het gemeten kozijn.

Toepassing Woningbouw en utiliteits-

bouw

Goede afwerking Dekkend afgewerkte 

deuren met optimale kanten dekking 

door robuuste coating. Uitgevoerd in  

zijdeglans.

Dubbele deuren Dubbele deuren  

mogelijk met aanslaglatten.

Afmetingen Maximaal netto  

deurafmeting: 1050 x 2600mm. 

Extra elementen

	 •		Hang-	en	sluitwerk	zoals	slot,	 

garnituur en valdorpel naar wens

	 •	Glasopening	modelafhankelijk

	 •	Dikte	38/39mm

	 •		Afwerking	voorgegrond,	dekkend	

schilderwerk en HPL

Geluidsreductie KegaComfort in 

geluidwerende uitvoering realiseert 

RW(C:Ctr) 36dB (-1:-3) 

Model

9101

9152

9153

9154

9155

9156

9157

9162

9163

9165

KegaBase VS (volspaan) dekkend • • • • • • • • •

KegaBase VS (volspaan) HPL • • • • • • • • •

KegaBase TS (tubespaan) dekkend •

KegaBase TS (tubespaan) HPL •

KegaComfort 30 min. BVT dekkend* •

KegaComfort 30 min. BVT HPL* •

*Ook leverbaar met rechte glasopening 161 x 1553mm of patrijspoort Ø 200mm.



Extra opties

•	De	deuren	zijn	leverbaar	als	dichte	modellen	en	modellen	met	glasopening.

•	Dubbele	bovendorpel	is	niet	nodig	bij	deurdrager.

•		De	brandvertragende	deuren	ook	leverbaar	met	rechte	glasopening.	maximale	

opening 161 x 1553mm of patrijspoort Ø 200mm

•		Er	worden	geen	aanvullende	eisen	aan	het	kozijn	en	de	onderdorpel	gesteld.	

Dit voorkomt extra kosten, vertraging en afnemende functionaliteit.

•		Uitgebreid	assortiment	HPL	uni	kleuren	uit	de	standaard	en	runner	collectie	van	Duropal.

* Wijzigingen voorbehouden

Meer informatie over onze producten vindt u op www.kegro.nl

Assortiment stompe binnendeuren
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