DE PLAATSMAKENDE
DOUCHEDEUR
Deureka produceert technisch doordachte deuren op
maat, die passen in elke doucheruimte. Ze zijn modulair,
plaatsbesparend, veilig en hygiënisch en daardoor
uitermate gegeerd in ziekenhuizen, assistentiewoningen,
rust- en verzorgingstehuizen. U geniet van optimale
toegankelijkheid, flexibiliteit en onderhoudsgemak dankzij
douchedeuren op úw maat. Bovendien ontvangt u 25 jaar
garantie op de verkleuring en behoud van transparantie
van het plexiglas.

DE PLUS VAN DEZE DOUCHEDEUR
MAATWERK
Met de douchedeuren van Deureka bent u verzekerd van 100% maatwerk. Onze deuren worden samengesteld volgens uw
beschikbare ruimte. Die wordt ter plaatse opgemeten, het geschikte systeem wordt gekozen en daarna start de productie
op maat. Het modulaire karakter van onze deuren zorgt ervoor dat ze in elke kamer en bij elke douchecabine passen.

VEILIGHEID
Veiligheid staat voorop in de zorgsector, vandaar dat er bij onze douchedeuren resoluut gekozen wordt voor
acrylaat kunststof in plaats van glas. Dit type kunststof is licht, hitte- en impactbestendig en leent zich
perfect om afgeronde hoeken te creëren, wat onze douchedeuren extra veilig maakt.
Een extra optie om de veiligheid te verhogen, is de naadloos geïntegreerde noodknop in het profiel van de douchedeur.

PLAATSMAKEND
De douchedeuren van Deureka zijn plaatsbesparend. Dankzij pivoterende scharnieren die 180° roteren, kunt u de deur zowel naar
buiten als naar binnen draaien. Zo zijn ze perfect toegankelijk voor rolstoelpatiënten én kunt u de ruimte maximaal benutten.

HYGIËNE
Een douchedeur van Deureka staat voor onderhoudsgemak en hygiëne. Doordat de douchedeuren zweven, wordt een minimum
aan dichtingsstrips gebruikt waardoor de kans op vuilophoping en bacteriën vermeden wordt. Onze basismodellen zijn steeds
voorzien van scharnieren en profielen in roestvast staal.
Alle modellen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dragen het CE label NBN EN 14428 + A1:2008.

ESTHETIEK
Ook op het vlak van uitzicht omvat het gamma van Deureka extra opties om stijlvol geïntegreerd te worden in de ruimte.
Denk maar aan een wit gelakte scharnier of eenvoudige deurtrekkers.

DRIE BEWEZEN BASISMODELLEN
De ontwikkeling van Deureka vertrekt vanuit 3 basismodellen. Verschillende variaties zijn
mogelijk op maat van de klant en afhankelijk van de behoefte van de eindgebruiker.
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GENIET VAN UITMUNTENDE ONDERSTEUNING
LASTENBOEKTEKSTEN
We beschikken over lastenboekteksten en technische tekeningen die door architecten en studiebureaus vrij gebruikt kunnen worden.
Download ze via de website of vraag ernaar via mail.

3D-VOORSTELLING
Nadat het grondplan opgemaakt werd, wordt de oplossing aan u voorgesteld in 3D. Zo krijgt u een realistisch beeld van het eindresultaat.

ARCHITECTEN SHOWROOM
Onze basismodellen staan opgesteld in onze demo toonzaal. U krijgt de doucheruimte te zien in een realistische omgeving en kunt zelf
ervaren hoe plaatsbesparend ze zijn. Contacteer ons voor een afspraak via +32 (0)56 77 36 00 of info@deureka.be.

PRODUCTIE IN EIGEN BEHEER
Elke stap van de productie hebben we in eigen beheer. Dat wil zeggen dat alle maatwerk van begin tot eind gecontroleerd wordt
door ons eigen team.

OPVOLGING VAN PLAN TOT PLAATSING
We houden mee de controle over de realisatie. Omdat we het uiterst belangrijk vinden dat alles naar wens is, volgen we mee op tot
en met de installatie op de werf.

AFTER SALES
De garantie op een goed product wordt onderstreept doordat alle wisselstukken beschikbaar zijn voor eventueel herstel in de toekomst.
Bovendien bieden we een 10-jarige nakoopgarantie op alle slijtageonderdelen.

Dragonderdreef 6
8570 Anzegem-Vichte

T +32 (0)56 77 36 00
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