GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Deur- kozijn combinatie (DKC).

Toepassingsgebied

9. Deuren en kozijen.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Naaldhout en een honingraat boarddeur.

Samenstelling

•Het kozijn bestaat voor 100% uit FSC-gecertificeerd gevingerlast grenen.
•De boarddeur heeft een FSC-certificaat en bestaat uit vuren kantlatten (+/- 10%),
een kartonnen honingraat boarddeur (+/- 80%) en een vezelboardplaat (+/- 10%).

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

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.

Alle componenten zijn gemaakt van hout en dus biologisch afbreekbaar. Hout is (mits gecertificeerd) een duurzaam product waarmee
CO2 reductie en andere maatschappelijke voordelen benut kunnen worden en is in vergelijking met concurrerende materialen nog
steeds leider op gebied van prijs en stabiliteit. Verder is de DKC een ver ontwikkeld prefab product. De deur is pas en arms geschaafd,
scharnieren zijn ingekroosd en de deur is afgehangen inclusief een voorgeboord slotgat.
Al deze handelingen (die binnenkort door onze robot uitgevoerd zal worden) leveren de klant een bijzonder hoge tijdwinst op naast de
sterk gereduceerde kans op eventuele fouten.
Zoals omschreven bij "eigenschappen algemeen" is de verwerkbaarheid van de DKC van prachtige eenvoud.
Een grote tijdsbesparing vergeleken met de 'ouderwetse' manier van werken.

De DKC is uitvoerbaar met een kozijn voor muurdikte 70 mm en muurdikte 100 mm.
Daarnaast hebben wij ook brandwerende DKC's op voorraad met een certificering voor 30 min en 60 min brandvertragend.
De deurhoogtes 201.5, 211.5 en 231.5 cm liggen op voorraad met deurbreedtes 78, 83, 88 en 93 cm.
Afwijkende maten op aanvraag.
FSC®.
Alle elektriciteit die onze productiehallen en kantoorruimtes nodig hebben komt uit eigen zonnepanelen.
Dekker is de grootste 'single owner' van zonnepanelen in Nederland en verbruikt zelf 40% van de capaciteit, de overige 60% gaat naar
het net. Daarnaast wordt de warmtebehoefte van de productiehallen en kantoorruimtes gegenereerd door een pallet kachel.
De pallets worden zelf geproduceerd uit het houtmot wat overblijft uit de productieprocessen.
Zodoende proberen wij onze 'ecologische voetprint' zo klein mogelijk te houden en bewegen zelfs richting een 'negatieve voetprint'.
Karton, dus recylebaar en/of biologisch afbreekbaar.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

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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