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Wij leveren deuren van uitmuntende kwaliteit.
U zoekt deuren van een hoge kwaliteit en wil daar niet te veel voor betalen.
World Trade Company heeft afspraken kunnen maken met één van de beste deurenfabrikanten van
Nederland.
Onze fabrikant is een toonaangevend fabrikant van kwalitatief hoogwaardige deuren
Door het zelf selecteren en drogen van hout, wordt de beste vormstabiliteit bereikt
De gekozen houtconstructies zorgen technisch en esthetisch voor het beste resultaat
Alle deuren worden, volgens Komo keur, geproduceerd door ervaren timmervaklieden.
Op buitendeuren wordt gewaarborgde GND garantie gegeven.
Maatvoering en model wordt naar wens aangepast.
Zij hebben een grote keuze uit modellen voordeuren, achterdeuren en binnendeuren in diverse
stijlen.
Vernieuwend in modellenontwikkeling zijn de glassystemen en hang en sluitwerk.
Er is een uitgekiend assortiment deurbeslag te bestellen.
Als enige in Nederland met succes getest op zwaarste weerstandsklasse inbraakwerendheid.
Een groot gedeelte van het assortiment is uit voorraad leverbaar
Zij zorgen voor bemiddeling naar wens in voorlak, opmeet- en afhangservice
Zij leveren op elk adres in Nederland met eigen gespecialiseerd distributieapparaat

De duurzaamheid van een deur wordt o.a. bepaald door de kwaliteit van de houtsoort en de
behandeling in het productieproces.
Voor de buitendeuren kiest onze fabrikant Merbau; prachtig doortekend, stabiel en spanningsvrij.
Het hout wordt op een unieke wijze geconditioneerd, door het hout in fasen eerst buiten, en daarna
in klimaatkamers te drogen. Op deze manier wordt een perfecte deur gemaakt van hout met de
ideale, gelijkmatige houtvochtigheid. Dit proces is mede bepalend voor de vormstabiliteit van een
kwaliteitsdeurdeur.

Als trendsetter in de deurenwereld heeft onze fabrikant naast het bestaande assortiment in Merbau
recent een nieuw nieuwe lijn voordeuren ontwikkeld
Veel nieuwbouw grijpt terug naar de jaren ’30, maar dan wel met alle comfort van vandaag. Daar
sluiten deze modellen feilloos op aan en lopen daar qua vormgeving zelfs op vooruit. De deuren uit
deze serie zijn massief hout met speciale HDF dekplaten voor gegarandeerde vormvastheid.
Bij transparante uitvoering heeft de deur een speciale Mahonie dekplaat. De glasdeuren uit deze
serie worden altijd geleverd met isolatieglas.

Door goede prijsafspraken met de fabrikant kan World Trade Company u de deuren tegen zeer
aantrekkelijke prijzen leveren.

Nieuwsgierig geworden?

Kies uw deur uit op de website van deze deurenfabrikant en bestel de deuren bij World Trade

Company B.V. voor de laagste prijs.

De fabrikant? Norhtgo natuurlijk, wie anders.

www.norhtgo.nl

http://www.norhtgo.nl/

