
De eerste indruk bevestigt direct de hoog-
waardige kwaliteit van het Centor E3 
systeem. De vele opties maken van Centor 
E3 een veelzijdig beslag. E3 loopwagens, 
geleidingen en scharnieren zijn gemaakt 
van hoogwaardig RVS, terwijl de bovenrail is 
vervaardigd van hoogwaardig geanodi-
seerd aluminium. De kunststof wielen en de 
kunststof inlage in de geleiderail dragen 
zorg voor een geruisloze bediening. Cen-
tor’s innovatieve scharniersysteem maakt 
het mogelijk om grote deurmaten toe te 
passen zonder concessies te doen aan het 
gewenste deurenschema. Centor vouw-
wandbeslag combineert hoogste kwaliteit 
met functionaliteit en design 

Centor… een droom in design
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E3 vouwwandbeslag voor deuren tot 100kg



CENTOR...EEN DROOM IN DESIGN

Centor E3 is een hoogwaardig vouwwandbe-
slag voor houten deuren. Met Centor creëert u 
een naadloze doorgang van binnen naar 
buiten. Het E3 beslag is uitermate geschikt voor 
alle ruimtes waar de mogelijkheid om een grote 
vrije opening te creëren wenselijk is. Centor E3 is 
breed toepasbaar. Zowel in de woning- en 
utiliteitsbouw, als stijlvolle villa’s, winkeltoegan-
gen, horeca en andere projecten waar design 
en functionaliteit elkaar ontmoeten.
 
Centor E3 beslag is gemaakt voor houten 
deuren tot 100kg met een maximale deur-
breedte van 1000mm en maximale deurhoog-
te van 3000mm. Een E3 vouwwand kan 
bestaan uit maximaal 16 deuren, waarvan 8 
deuren naar links  en 8 deuren naar rechts 
vouwen. Het E3 beslag is vanzelfsprekend 
gekeurd op inbraakwerendheid en wind- en 
waterdichtheid en laat zich uitzonderlijk licht 
bedienen

NAADLOZE OVERGANGEN

.

Daar waar het noodzakelijk of gewenst is om 
ruimtes te verdelen is Centor de oplossing om 
dit op een flexibele manier te verwezenlijken. 
Met Centor haalt u een eigentijds ontwerp in 
huis.

HIGH PERFORMANCE SYSTEEM

Centor staat voor comfort, moeiteloze bedie-
ning en uiterste zorg voor detail, zonder conces-
sies te doen aan kwaliteit.

Door de hoge mate van nastelbaarheid, bent U 
altijd verzekerd van een optimaal werkend 
systeem.

GENIETEN ZONDER BEPERKINGEN

Zakelijk of privé, een Centor vouwwand betekent 
genieten zonder de beperkingen van traditione-
le oplossingen. Naar buiten kijken verandert in 
een breder uitzicht, waarbij binnen en buiten in 
elkaar overlopen. In de afgelopen 10 jaar zijn de 
ontwikkelingen van Centor in vouwraam- en 
vouwdeurtechniek  baanbrekend geweest voor 
de kozijnensector.

Centor vouwwanden worden naast toepassing 
in buitengevels ook veelvuldig gebruikt als schei-
dingswand. Met Centor vouwwanden hoeft u 
geen concessie te doen aan uw interieur. De 
vouwwanden kunnen zowel naar binnen- als 
naar buiten vouwend geleverd worden.

KWALITEIT EN INNOVATIEF DESIGN

Alle onderdelen van het E3 beslag zoals loopwagens, gelei-
ders en scharnieren zijn gemaakt van hoogwaardig RVS. Elke 
loopwagen bestaat uit minimaal 6 hoogwaardige RVS lagers 
en de wielen worden individueel met uiterste precisie gesle-
pen om een jarenlange, probleemloze werking te garande-
ren. De speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde 
aluminium onderdorpel met een kunststof inlage zorgt voor 
een geruisloze bediening.

DORPEL

Het Centor E3 systeem kan geleverd worden met een hoog-
waardige en duurzame aluminium onderdorpel, die zorgt 
voor optimaal onderhoudsvrije geleiding en een stijlvolle 
overgang tussen binnen en buiten.

STELMOGELIJKHEDEN

Daar E3 beslag gemaakt is om jarenlang probleemloos te 
functioneren zijn er stelmogelijkheden ingebouwd om dit ook 
door de jaren heen te garanderen. Het gepatenteerde nastel 
systeem “Surelock” garandeert dat wanneer de deur gesteld 
is deze verstelling niet meer verloopt. Mocht door het uitzetten 
van de deuren of door beweging van het pand het noodza-
kelijk zijn om de deuren in de hoogte of zijwaarts na te stellen 
dan is dit op eenvoudige manier mogelijk.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
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