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Wijnrood2

Vergl. RAL 3005

Aluminium wit2 
Vergl. RAL 9006

Verkeerswit1
Vergl. RAL 9016

Effectlak2

DB 703

Aluminium grijs2

Vergl. RAL 9007

Antracietgrijs2  
Vergl.RAL 7016

Standaard deuren

profIel
Vlak kozijn.

BeglazIng 
Isolatieglas van gelaagd veiligheidsglas. Gezandstraald met 
motief aan de binnenkant, helder aan de buitenkant. Keuze uit:

BaSISuItruStInG

Mastercarré                          SatinatoArcade 

ral-kleuren
1Glanzend - 

2 Fijnstructuur

VergrenDelIng 
Driepuntsluiting met 
haakschoten

stanggreep
SG 403. 
Mat edelstaal,800 mm

penBeVeIlIgIng  
Zowel bovenaan als 
onderaan de deurlijsten

scharnIeren
Driedimensionaal instel- 
baar. Draagkracht tot 160kg

BT-1     
Ud-waarde 1,48*

BT-2     
Ud-waarde 1,35*

BT-3     
Ud-waarde1,41*

BT-4    
Ud-waarde 1,45*

BT-5     
Ud-waarde 1,47*

• Alle Standaard-deuren hebben een vulling van 35 mm.
• Keuze uit zes tijdloze actiekleuren. Voor een deur bestaande uit twee 

verschillende kleuren geldt een meerprijs (buiten: gekozen kleur, binnen: 
RAL 9016).

• Zowel de deuren als de zijlichten zijn uitgerust met dubbel glas met een 
Ug-waarde van 1,1.

5 modellen, 6 kleuren 
                     en 2 soorten sierglas



VleuGeloVerdekkende deuren

BaSISuItruStInG

GroeVen

Wijnrood2

Vergl. RAL 3005

Aluminium wit2 
Vergl. RAL 9006

Verkeerswit1

Vergl. RAL 9016

Effectlak2

DB 703

Aluminium grijs2

Vergl. RAL 9007

Antracietgrijs2 
Vergl.RAL 7016

Bruin2

Vergl.RAL 8077

VergrenDelIng 
Driepuntsluiting met 
haakschoten

stanggreep
SG 403. 
Mat edelstaal, 800 mm

penBeVeIlIgIng  
Zowel bovenaan als 
onderaan de deurlijsten

scharnIeren
Driedimensionaal instel- 
baar. Draagkracht tot 160kg

BuItengreep
SG 416. 
Mat edelstaal, 600 mm

profIel ral-kleuren 
Keuze uit een vlak of afgerond kozijn: 

BeglazIng 
Isolatieglas van gelaagd veiligheidsglas. Gezandstraald met motief 
binnen, helder buiten. Keuze uit:

Mastercarré                           Satinato

Arcade               Symphonie

ral-kleuren
1Glanzend - 

2 Fijnstructuur
VullIng
94 mm dikke isolatie

8mm gefreesde groeven. Het ontwerp van de groeven 
is opgemaakt op basis van deuren met een grootte 
van 1100 x 2100 mm. De groeven blijven altijd op 
dezelfde hoogte, ze worden niet individueel aangepast 
aan het formaat van de deur. Bijgevolg zijn de 
bovenste en onderste vlakken groter/kleiner dan bij het 
standaardmaat als de deur groter/kleiner is.

Voorbeeld
Deurhoogte
Links 2000 mm
Rechts 2300 mm

• Alle deuren zijn tweezijdig vleugeloverdekkend en hebben een vulling van 
maar liefst 94 mm.

• Keuze uit zeven tijdloze actiekleuren. Voor een deur bestaande uit twee  
verschillende kleuren geldt een meerprijs (buiten: gekozen kleur, binnen: 
RAL 9016).

• Zowel de deuren als de zijlichten zijn uitgerust met drievoudige beglazing 
met een Ug-waarde van 0,5.

14 modellen, 7 kleuren 
                       en 2 soorten sierglas



A 12312
Ud-waarde 0,88*

A 12314
Ud-waarde  0,88*

A 12316
Ud-waarde 0,89*

A 12350     
Ud-waarde 0,81*

A 12420     
Ud-waarde  0,87*

A 12422
Ud-waarde  0,90*

A 12480     
Ud-waarde 0,89*

A 12541    
Ud-waarde  0,82*

A 12542     
Ud-waarde 0,82*

A 12550     
Ud-waarde 1,02*

*Alle Ud-waarden zijn gebaseerd op de standaard afmetingen van 1100 x 2100 mm

A 12554
Ud-waarde 0,91*

A 12552
Ud-waarde  0,91*

A 12560     
Ud-waarde 0,79*

A 12562
Ud-waarde 0,79*

VleuGeloVerdekkende deuren



toeBehoren

ConfIGurator

entraSyS fd

ZIjlIChten

entrasys fD, de inbouw vingerprintlezer van groke.

Voortaan opent u uw voordeur zonder sleutels dankzij de vingerprintlezer van 
Groke.
• Uiterst veilig, niet manipuleerbaar.
• Zeer betrouwbaar.
• Terugstroombeveiliging zodat gegevens niet verloren gaan.
• Eenvoudig in gebruik: gebruikers kunnen gemakkelijk verwijderd worden 

zonder de aanwezigheid van de betrokken gebruiker.
• Opslag van ca. 50-80 vingerafdrukken, waarvan  9 beheerders.
• Biometrische gegevens: FAR ca. 1,0 x 104, FRR 1,4 x 102, EER ca. 1,0 

x 102

ud-waarde
Vleugeloverdekkende deuren: 

Standaard deuren:

0,86 (600 x 2100 mm)
0,79 (1000 x 2100 mm)

1,43 (600 x 2100 mm)
1,33 (1000 x 2100 mm)

Zijlichten zijn beschikbaar voor zowel de Standaard deuren als de 
Vleugeloverdekkende deuren. U kunt kiezen uit: een linker zijlicht, een 
rechter zijlicht of zijlichten aan beide zijden.

stel je voordeur zelf samen, thuis op uw gemak

Wilt u eerst een beter beeld hebben van hoe uw woning eruit gaat zien met 
een nieuwe voordeur alvorens definitief te beslissen? Geen probleem! Maak 
een foto van uw woning, laad deze op in de Configurator en stel je eigen 
voordeur samen. Nieuwsgierig? Ga naar www.kreadoor.de en probeer het 
zelf uit.

Wk2

WK2
EN 1627

Inbraakwerend

Alle aluminium Groke voordeuren voldoen aan de vereiste prestatie-
eigenschappen van de Europese deurproductienormen EN 14351-1. 
Daarenboven voldoen ze aan de weerstandsklasse WK2 EN 1627. Dit 
is gecertificeerd door een erkend, onafhankelijk testinstituut. Met een 
Groke deur bent u dus beter beschermd tegen indringers en vandalisme.




