Een revolutie voor elke leefruimte
Stel je voor hoe het is om een tuindeur te openen zonder kozijn, deurpost

Sensatie
in wonen

Deugdelijk, veilig, kwalitatief
De hoogwaardige vouwdeuren zijn toepasbaar in buitengevels of als

of steunpilaar die het uitzicht blokkeert. Dat is het Centor-gevoel. Door de

scheidingswand binnen en kunnen zowel naar binnen als naar buiten

harmonica-vouwwijze van de superieure deuren, duw je de volledige pui gewoon

vouwen. Je hoeft dus geen concessies aan het interieur te doen.

opzij om te genieten van een panoramisch uitzicht, thuis of op de zaak. The next

En of je er nou een snelle blik op werpt of met samengeknepen ogen

generation uitzicht; zonder de beperkingen van traditionele oplossingen.

de afwerking beziet, Centor vouwdeuren zijn van superieure kwaliteit,
van materiaalsoorten als rvs en hout. De hoge kwaliteit zit bovendien
in de wijze waarop zorggedragen is voor de onderhoudsvrije en

De ervaringen van anderen
spreken boekdelen

stijlvolle geleiding. De vouwdeuren zijn veilig, waterdicht en
inbraakwerend door de combinatie van innovatief design en robuuste
materialen. Bovendien zijn ze ontworpen met een hoge mate van

√ Woning

nastelbaarheid. Een prachtig én functioneel design.

√ Utiliteitsbouw

Centor vouwdeuren kunnen in vrijwel alle omstandigheden

√ Winkeltoegangen

Heb je ideeën over het verbeteren van een leefruimte? Interieur en exterieur
staan met elkaar in verbinding door Centor vouwdeuren, omdat de volledige
gevel naadloos geopend wordt. De ervaringen zijn steevast overweldigend; een
gevoel van complete vrijheid en ruimte.

Nieuw!

Systeem:
bovenhangend
of onderlopend

Centor geeft ruimte aan

worden toegepast. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor een
bovenhangend of onderrollend systeem.

√ Horeca
√ Kantoor

√ Comfort
√ Moeiteloze bediening
√ Zorg voor detail
√ Kwaliteit
√ Geruisloos

Advies nodig? Bel onze adviseurs.
Heb je een bepaalde ruimte waarvoor je een panoramisch uitzicht wenst?
Onze adviseurs nemen alle details met je door op 026 - 368 42 42.

Huis en tuin lopen
in elkaar over
Vouwdeuren die het binnenen buitenleven samensmelten
-

√ Naadloze doorgang van binnen
naar buiten
√ Veilig: hoge mate

Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een goed bouwwerk of
een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om verstandig te bouwen, want dat is

inbraakwerendheid
√ Comfort, wind- en waterdicht
√ Gebruiksgemak, geruisloos
en lichte bediening

altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam en menselijk. Op onze website lees je waarom.

We pikken de noviteiten eruit
Aan de poort zijn we selectief en onafhankelijk. We kiezen voor kwalitatief goede merken en producten
die iets toevoegen aan de markt of die een verandering tot stand brengen. Centor is daar een voorbeeld
van. Als importeur voor Nederland kiest Burghouwt voor hoogwaardige kwaliteit en innovatie.

Uw Centor dealer:

Verstandig bouwen met

Verstandig bouwen met

