
Met de deurpanelen van LoCra creëer je 

je eigen, unieke deurpaneel. Er zijn tal 

van basispanelen die je zelf verder kan 

aanpassen, de mogelijkheden zijn echt on-

gelimiteerd. Je kan de keuze maken voor 

panelen met of zonder glas, traditionele 

inzetpanelen en / of vleugeloverdekkende 

panelen. 

Voor de kleuren heb je een uitgebreide 

keuze uit folie’s of gelakte kleuren. Een 

LoCra deurpaneel is zoals een visitekaartje.

Het geeft je de mogelijkheid om zowel bij 

renovatie als bij nieuwbouw een prachti-

ge buitenafwerking te realiseren die een 

meerwaarde geeft aan je woning.
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d eu rpane len
LoCra deurpane len  van  Be lg i s che  fabr i ca t ie  met  meer  dan  tw in t ig 
ja ren  e r va r ing ,  van  k lass iek  to t  modern ,  van  hedendaags  to t  t i jd loos 
én  met  oog  voor  de ta i l .

De deurpanelen van LoCra worden toegepast 

voor zowel inkomdeuren in kunststof als alumi-

nium. LoCra kan bovendien de deuren volledig 

op maat ontwerpen en personaliseren naar de 

wensen en behoeften van de klant..

Een deurpaneel moet niet alleen esthetisch 

mooi zijn maar ook veilig. Een dubbele alumini-

um plaat van 2 mm garandeert niet alleen de 

vormvastheid van het deurpaneel maar ook een 

hoge bescherming tegen inbraak.

Door de speciaal ontwikkelde productietechniek 

loopt de Renolit-folie door tot in de flexibele uit-

lijning van de groeven, wat net dat ietsje meer 

uitstraling geeft aan het deurpaneel.

• Flexibele uitlijning en  

verschillende mogelijkheden

• De folie loopt door tot in de  

groeven

• Een dubbele aluminium 

plaat van 2 mm

• Vormvast en inbraakwerend

• Uitvoering in gelakt  

aluminium of Renolit-folie

• Zéér goede warmte- en  

geluidsisolatie

• Verkrijgbaar in diktes van  

36 mm, 46 mm & 67 mm

• Isolatie 1.1 / 0.6 / 0.4 W/m2K
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DP 001 DP 019

DP 007 DP 025

DP 013 DP 031

DP 002 DP 020

DP 008 DP 026

DP 014 DP 032

DP 003 DP 021

DP 009 DP 027

DP 015 DP 033

DP 004 DP 022

DP 010 DP 028

DP 016 DP 034

DP 005 DP 023

DP 011 DP 029

DP 017 DP 035

DP 006 DP 024

DP 012 DP 030

DP 018 DP 036
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