Entrada
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gives you wings!
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Met Entrada® introduceert Anaf Doors een revolutionaire montagemethode die gericht is op het gemak van de fabrikant. Risico op dilatatie is voltooid
verleden tijd dankzij een mechanische bevestiging van het paneel op de deurvleugel. Met het innovatieve en gepatenteerde systeem van Anaf Doors
kan u snel en eenvoudig een deurpaneel plaatsen en terug verwijderen, zowel in het atelier als op de werf. Ontdek hieronder de voordelen:

Geen vervorming
Dankzij een innovatieve manier
van bevestigen

Snel en eenvoudig
plaatsen of vervangen
in 1 geheel
Geplaatst in enkele minuten!
Zowel in het atelier als op de werf

Universeel
Nu al op maat van de meest
gekende profielen*

Sterk en veilig
Beter inbraakwerend dan
een traditioneel deurpaneel

*
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Entrada® is combineerbaar met volgende profielen: Reynaers Aluminium: MasterLine 8 en MasterLine 10 (in combinatie met
glaslatten 030.3611XX of >23.2mm diepte) // SAPA: Avantis Smartline 70 // Andere Alu én PVC profielmerken in voorbereiding (2022)

Entrada

®

Plaatsing montage profielen

Montage in 4 eenvoudige stappen!
Plaatsing montage profielen

Plaatsing deur + callage

1

Plaatsing deur + callage

Plaatsing deur + callage

Plaats de
meegeleverde
hulpprofielen
door middel
van schroeven

oeven deur aan
e profielen

2
Plaatsen en
opspiën van het
deurpaneel in de
voorziene openingen

astschroeven de
ur aa
Vastschroevenn
ontage profielemnontage profieldeenur aan
3
Vastschroeven
van het deurpaneel met
meegeleverde
zelfborende
ST4 schroeven

Afwerken deur,
glaslat/rubbers

4
Dek het geheel af
met glaslatten en
glasrubber

Alle gevelafwerking vindt u op my.feneko.be. Ontdek uw voordelen!
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Anaf Products nv
Brugstraat 14
B-8720 Oeselgem
+ 32 9 388 55 88 I www.anaf.be

member of the
FenekO Group

