Premium collection
Stijlvolle perfectie in isolatie, techniek en veiligheid.

groke Deuren

Groke: Duurzaamheid & veiligheid in een tijdloos design
GROKE voordeuren met geïsoleerde aluminiumprofielen behoren tot de beste producten op de bouwmarkt. De
robuuste constructie en de uitstekende isolatie staan met stip op de eerste plaats, evenals de gegarandeerde tijdloze
vormgeving. GROKE vervaardigt zijn voordeuren namelijk volgens strenge huisnormen en kan putten uit meer dan
100 jaar ervaring in de metaalbouw. Kiest u voor een GROKE voordeur dan kiest u voor kwaliteit, duurzaamheid en
veiligheid.

Inbraakwerend

Alle aluminium Groke voordeuren voldoen aan de vereiste prestatieeigenschappen 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.

WK2
EN 1627

Kostenbesparend

Goede isolatie betekent lage energiekosten. Een GROKE voordeur is
standaard uitstekend warmte-geïsoleerd. De eisen op het gebied van
energiebesparing worden ruim vervuld doordat GROKE gebruik maakt
van het optimaal isolerende drie-kamerprofielsysteem. Daarenboven biedt
GROKE een exclusieve deurvulling met een dikte van maar liefst 94 mm,
waardoor het mogelijk is om een Ud-waarde te behalen van onder de 0,74
W/m².

Groke Deurtechnologie: Isolate

Laat u overtuigen door de isolerende producteigenschappen.
3-afdichtingsniveaus
• Midden- & binnenafdichting:
vierzijdig.
• Buitenafdichting: driezijdig.
• Isolatiezone met extra isolatie.

Wanddikte tot 3 mm
• Vormvast profiel.
• Zeer hoge statische waarde.

Regenprofiel
• Ingewerkt in de deurvleugel.
• Houdt afdruppelend water weg
van de deur.

Deurvulling
• Isolatie: hoogisolerend
thermoschuim van 34 mm.

Montagegroef
• Onzichtbare verbinding van het
kader
• Geen zichtbare schroefkoppen.
• Eenvoudig te monteren.

Deurvulling
• Isolatie: hoogisolerend
thermoschuim van 44 mm.

Tochtprofielen
• Renovatie: geïsoleerd opbouw
tochtprofiel (standaard).
• Nieuwbouw: geïsoleerd inbouw
(25/50/100 mm) tochtprofiel met
thermische onderbreking (optie).

Deurvulling
• Isolatie: hoogisolerend
thermoschuim van 94 mm.

groke Deuren

Groke Deurtechnologie: Veiligheid

De deuren van Groke kennen vele veiligheidselementen.
Penbeveilig
• Twee penbeveiligingen onder &
boven in de deurlijsten voorkomen
dat de deur uit zijn scharnieren kan
worden getild bij inbraak.

Zeer stabiele hoekverbindingen
• Profielen in verstek gezaagd,
gelijmd en geschroefd.

Scharnieren in profielkamer
• Geen onderbreking van het
dichtingsrubber.
• Probleemloos uithangen van de
deur.

Deurkruk binnenkant
• Stijlvolle aluminium deurkruk
met terugveermechanisme op
ovaal rozet.

Rozet
• Rozet van roestvrij staal aan de
buitenkant.
• Profielcilinder met nood- en
gevarenfunctie.

Penbeveilig
• Standaard.
• Ideaal voor een nog betere
veiligheidsstandaard.

Scharnieren (3 stuks)
• Driedimensionaal instelbaar
zonder uithangen van de deur.
• Stijlvol ontwerp.
• Draagkracht tot 160 kg vleugelgewicht per scharnier.

Sluitplaat
• Innovatieve sluitplaat om eenvoudig elektrisch slot in te bouwen.
• Minimale infrezing, mooier uitzicht.
• Geen onderbreking van het
afdichtingsrubber.

Boven- & Zijlichten

Boven- en zijlichten zijn beschikbaar voor zowel de standaard
deuren als de vleugeloverdekkende deuren. U kunt kiezen uit: een
bovenlicht, een linker zijlicht, een rechter zijlicht of zijlichten aan
beide zijden.

Configurator

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.

ENTRAsys FD - Inbouw vingerprintlezer

Voortaan opent u uw voordeur zonder sleutels dankzij de
vingerprintlezer van Groke.
• Uiterst veilig & betrouwbaar: de ENTRAsys FD is niet manipuleerbaar.
• 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 ca.: FAR 1,0 x 104, FRR 1,4 x 102, EER
1,0 x 102

groke: benelux cOLLECTION
Model 1

RAL7016

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,26

Ud-waarde 1,03

RAL5008

RAL9007

RAL9006

groke: benelux cOLLECTION
Model 2

RAL7022

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,26

Ud-waarde 1,03

RAL6015

RAL7012

RAL7037

groke: benelux cOLLECTION
Model 3

2-voudig
Standaard
geïsoleerd glas
Ud-waarde 1,52

RAL7021

RAL7011

3-voudig
Vleugeloverdekkend
geïsoleerd glas
Ud-waarde 1,22

RAL7042

RAL7047

groke: benelux cOLLECTION
Model 4

RAL7011

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,32

Ud-waarde 1,13

RAL7004

RAL7044

RAL7035

groke: benelux cOLLECTION
Model 5

RAL7039

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,32

Ud-waarde 1,13

RAL7033

RAL7038

RAL7034

groke: benelux cOLLECTION
Model 6

RAL7002

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,32

Ud-waarde 1,13

RAL1019

RAL7036

RAL9001

groke: benelux cOLLECTION
Model 7

RAL5011

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,26

Ud-waarde 1,03

RAL6009

RAL7030

RAL9001

groke: benelux cOLLECTION
Model 8

RAL7031

Standaard

Vleugeloverdekkend

Ud-waarde 1,26

Ud-waarde 1,03

RAL7006

RAL7003

RAL7032

