Verklaring van symbolen
ECO COATING – 2 jaar garantie
ECO COATING is een van de meest ecologische verfsystemen (96% water) van dit moment, met een minimale mileubelasting. Dit proces is gebaseerd op het principe van kataforese: een electrostatisch lakproces met significante resistentie tegen
roest. Het kenmerkt zich door het neerslaan van epoxy- of acrylhars op de oppervlakte van het artikel. Dit verzekert
een langdurige en hoogwaardige bescherming tegen chemische en andere agressieve stoffen, en verbetert bovendien de
hechting van eventuele verdere afwerkingen. De coating is resistent tegen een zoutoplossing voor meer dan 1.500 uur.

LEVENSLANGE garantie
IS-pro (Ion Shield Protection)is een exclusieve ENTRA / ENTECH finish metalen ionen. Hierbij is geen chromen onderlaag vereist, waardoor de milieubelasting laag is. De artikelen zijn leverbaar in maar liefst 9 kleuren. De producten zijn
anti-bacterieel en anti-allergisch en bestand tegen ontvetters en oplosmiddelen. Daarnaast zijn ze resistent tegen zoute
en vochtige lucht, temperatuurschommelingen en UV-stralen. Hierdoor zeer geschikt voor intensief gebruik. Denk aan
ziekenhuizen, scholen, winkels, hotels, industriegebieden, sportcentra en havens.

MECHANISCHE GARANTIE
Op voorwaarde dat de instructies voor installatie en onderhoud in acht worden genomen, bieden wij 10 jaar garantie op
het mechanisme van deur- en raambeslag, waarbij we de norm van 2 jaar conform de Italian Civil Code ver overschrijden.
ENTECH artikelen worden aan talrijke kwaliteitsinspecties onderworpen. Deze zijn een stuk strenger dan de DIN EN 1906
richtlijn.

PVD - 20 jaar garantie
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PVD (Physical Vapour Deposition) is een uit de ruimtevaart afkomstige technologie en wordt gebruikt om metaaloppervlaktes een unieke hardheid en corrosie bestendigheid te geven. Dit geeft een hoge bescherming tegen UV-stralen, zilte
lucht en transpiratievocht. Verkrijgbaar in 7 kleuren.

STEEL - 10 jaar garantie
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• gebruikscategorie 3: hoge gebruiksfrequentie bij
zorgvuldig gebruik en een specifiek risico op
incorrect gebruikt (bv.deuren in publieke ruimtes)
• duurzaamheid 7: getest op 200.000 handelingen
• corrosiebestendigheid 3: hoge corrosiebestendigheid

• gebruikscategorie 3: hoge gebruiksfrequentie
bij zorgvuldig gebruik en een specifiek risico op
incorrect gebruikt (bv.deuren in publieke ruimtes)
• duurzaamheid 7: getest op 200.000 handelingen
• corrosiebestendigheid 4: extreme corrosiebestendigheid

De STEEL afwerking is een mechanische polishing/satin afwerking dat exclusief voor stalen produkten gebruikt wordt.
Entra produkten zijn vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal.

CR-ZERO – 2 jaar garantie
CR-ZERO is een verchromingsproces, waarbij de neerslag van het chroom een valentie van 0 (Cr0) krijgt, wat betekent
dat het onschadelijk is voor de gezondheid. Dit proces doet geen af breuk aan de helderheid, roestvastheid en slijtvastheid
die typerend is voor chroom.

WEL & NIET GESCHIKT VOOR BUITEN
Bij vermelding van dit symbool is het product geschikt voor gebruik buitenshuis.
Bij vermelding van dit symbool is het product niet geschikt voor gebruik buitenshuis.

