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Hierbij ontvangt u de UPDATE betreffende de 
nieuwe A40. De NIEUWE A40 vervangt vanaf 
productieweek 24 geleidelijk de oude A40.

Wij hebben de NIEUWE A40 op vele fronten verbeterd:

- “Architects love it”
- Stil
- Slanker design
- Sterker
- Hoogwaardige afwerking (geen glaslatten meer)
- Inbraakwerend
- STANDAARD 2x3mm Acryl
- Onderscheidend
- Prijs
- MOOI!

DE NIEUWE A40, “ARCHITECTS LOVE IT”

Architects love it!
Volbeglaasde A40 deuren worden vaak ingezet in gebouwen waarbij het 
design van de deur extra belangrijk is, denk hierbij aan  auto showrooms, 
brandweerkazernes, etc. 
De nieuwe A40 deur valt door zijn slanke design en hoogwaardig afgewerkte 
binnenzijde enorm in de smaak bij architecten en eindgebruikers.

Stil
Door de glaslatten te integreren in het design is de nieuwe A40 een stille deur. 
Traditionele glaslatten bewegen, deze beweging veroorzaakt het ‘krakende’  
geluid dat zo kenmerkend is voor praktisch alle andere merken aluminium 
volbeglaasde deuren.

Slanker design
Wij hebben de horizontale tussenprofielen afgeslankt waardoor de totale deur 
esthetischer overkomt. Een groot voordeel van het slanke design is dat de licht-
inval aanmerkelijk is toegenomen.
De moderne vormgeving voldoet volledig aan de wensen van deze tijd.

Sterker
De WANDDIKTE van de profielen is aanmerkelijk toegenomen, wij hebben 
hiervoor het materiaal gebruikt dat bespaard is met het afslanken van de pro-
fielen. Het gewicht van de deur is daardoor niet toegenomen
De wanddikte van de profielen was 1,5 mm en is NU 1,8 mm.
DIKKER=STERKER

Oude A40

Nieuwe A40

Wanddikte 1,5 Wanddikte 1,8

Nieuwe A40Oude A40
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Hoogwaardige afwerking
De glaslatten zijn geïntegreerd in het ontwerp van de profielen.
De binnenzijde van de deur is daardoor zéér hoogwaardig afgewerkt:
*GEEN glaslatten met naden meer
*GEEN glaslatten in een andere kleur meer
*GEEN loszittende glaslatten meer
*GEEN krakende glaslatten meer

Inbraakwerend
De geïntegreerde glaslatten zijn vele malen sterker dan de traditionele losse 
glaslatten, waardoor het praktisch onmogelijk is de vulling uit de sponning te 
drukken.

Standaard 2x3 mm Acryl
De NIEUWE A40 wordt STANDAARD geleverd met 2x3 mm acryl beglazing.  
2x3 mm is minimaal 30% sterker dan de meestal toegepaste 2x2 mm vulling. 
Bovendien heeft het toepassen van 2x3 mm acryl een groot esthetisch voor-
deel, de bolling van de vulling is nihil. 

Onderscheidend
De genoemde kenmerken maken de nieuwe A40 onderscheidend, u heeft een 
verhaal te vertellen, een verhaal gebaseerd op feiten.
 
Prijs
De basisprijs van de nieuwe A40 is gemiddeld 3% lager dan de huidige 
prijs.

MOOI !
Uiteindelijk misschien wel het belangrijkste aspect van de nieuwe A40, de 
nieuwe A40 is vooral MOOI!

Voor eventuele vragen en/of meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST!
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