Voordelen van een Présence veiligheidsvoordeur
Voordeel 1
Fiscaal voordelig:
Een fiscaal voordeel : Bij de aankoop van een Présence gecertificeerde veiligheidsdeur heeft u de mogelijkheid tot 710
Euro in mindering te brengen via uw belastingsaangifte.
Lees meer
Voordeel 2
Uitgebreid modellenprogramma:
Verkrijgbaar in een uitgebreid modellenprogramma : In maar liefst vijf stijlen kunt u kiezen uit tientallen verschillende
modellen waar u zeker uw gading in zult vinden. Ontdek de Classic, Tradition, Cottage, Design en Inox style in de
Présence catalogus.
Voordeel 3
Combinatie:
Een Présence voordeur combineert de schoonheid van een houten deur met alle voordelen van een PVC en een
Aluminium deur ! Bovendien is een Présence deur zelfdragend en kan niet afzakken.
Voordeel 4
Maatwerk:
Een Présence voordeur is altijd volledig op maat gemaakt.
Voordeel 5
Inbraakwerend:
Een Présence voordeur is inbraakwerend door de combinatie van zijn unieke stevige en zelfdragende constructie met
stevige aluminium profielen en een paneel van 45 mm dikte. De vleugel is voorzien van een veiligheidsslot met 2 haken
en 4 pennen en 6 dievenklauwen op de scharnierzijde (EN2).
Voordeel 6
Isolatie:
De profielen van een présence deur zijn met thermische onderbreking en deze zorgen gecombineerd met de speciale
kern voor een uitstekende isolatie.
Voordeel 7
Geen vleugelprofielen zichtbaar:
Bij een Présence deur zijn geen vleugelprofielen noch dichtingen zichtbaar van buitenaf.
Voordeel 8
Steeds standaard:
Een Présence is standaard altijd voorzien van een automatische tochtafdichting en 3 regelbare scharnieren.
Voordeel 9
Kleuren en kaderprofiel Alu / PVC:
Een Présence voordeur is verkrijgbaar in alle kleuren (zowel natlak, poederlak als houtstructuurfolie) die perfect passen
bij uw PVC of Alu ramen. Bovendien heeft u ook de keuze uit een vlak kaderprofiel (passend bij Alu) of een retro
kaderprofiel (passend bij PVC profielen).
Voordeel 10
Uitbreiding domotica:
Uw Présence is ook voorbereid voor de toekomst : u heeft de mogelijk uw voordeur uit te rusten met een electronisch
motorslot waarop een afstandsbediening, fingerprint scanner, codeklavier of badgelezer kan worden aangesloten.
Bovendien is een koppeling met andere domotica systemen mogelijk.

