GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Skantrae Ready Afgelakte houten paneeldeuren.

Toepassingsgebied

9. Deuren en kozijnen.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Houten paneeldeuren voor binnentoepassing.

Samenstelling

FSC-houten kernmateriaal met FSC HDF toplaag op stijlen en dorpels. MDF panelen.
Afgelakt in RAL 9010.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Binnendeuren van hout, KOMO-gecertificeerd volgens Bouwbesluit. De deuren zijn vrij van schadelijke stoffen. De binnendeuren zijn
bedoeld voor gebruik in standaard Nederlandse kozijnsystemen in staal en hout en uit voorraad in opdek leverbaar. Dit houten product is
recyclebaar en herbruikbaar, getest onder zware KOMO-eisen door SKH.
Mits goed onderhouden is een levenslange levensduur mogelijk.

Gebruikte materialen voldoen aan KOMO en aldus bouwbesluit eisen met betrekking tot gezondheid tijdens verwerking en binnenmilieu.
Verwerkbaarheid is makkelijk, simpel en snel doordat af fabriek reeds een grondlak is aangebracht. Onderhoud van het product beperkt
zich tot jaarlijkse controle van het beglazingsysteem en tijdig onderhoud (ongeveer elke 3-5 jaar, afhankelijk van toepassing,
omstandigheden en gebruiksfrequentie) van het algehele product.

Productspecificaties

6 modellen Skantrae Ready binnendeuren in 3 hoogtematen 2015/2115/2315 en breedtematen 630 - 930 mm afhankelijk van model.
98% is uit voorraad leverbaar.

Certificaat/label

KOMO-certificaat 20822. FSC-nummer FSC C018899.

Productieproces

Productie vindt plaats in Indonesië. Grondstoffen worden wereldwijd gesourced waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Tijdens
productie worden rest- en afvalstoffen gebruikt voor eigen energievoorziening. Meer specifiek gaat het hier om houtsnippers die
gebruikt worden voor verwarming van de droogovens. Verpakking tijdens containertransport wordt zoveel als mogelijk beperkt om afval
te beperken maar tegelijkertijd voldoende bescherming te bieden. Het kantoor en magazijn van Skantrae te Zevenaar is nieuw en
volgens de laatste eisen gebouwd in 2009.

Verpakkingsmateriaal

Verpakking per product bestaat uit een PE-krimpfolie verpakking en FSC-karton en restafval houten beschermhoekjes danwel PEbeschermhoekjes. Er is ook hier rekening gehouden met zo min mogelijk verpakking maar tegelijkertijd voldoende bescherming biedend

Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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