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Ga naar www.onderdorpels.nl en kies op de 
homepage uw product. Kies hierbij ook het 
aantal bijbehorende neuten.

Heeft u alle maten doorgevoerd en bent u 
tevreden? Genereer dan het PDF-bestand. In 
dit bestand kunt u in één oogopslag zien of 
uw ingevoerde gegevens kloppen. 

Neem voor het plaatsen van de dorpel nauw- 
keurig de verwerkingsvoorschriften door. Let 
hierbij ook op de aandachtspunten die komen 
kijken bij het plaatsen van een dorpel. 

1. Kies het type dorpel en 
het aantal neuten

2. Vul met behulp van de 
online confi gurator uw 

maten in.

3. Rond uw bestelling af. 
Uw dorpel wordt binnen 

twee werkdagen geleverd.

In het volgende menu ziet u de online confi - 
gurator. Hier kunt u alle maten doorvoeren 
die horen bij uw product. Kies bijvoorbeeld 
zelf de dagmaat en het soort vakvulling.

Klopt alles? Log dan in met uw persoonlijke 
account en bestel uw dorpel. Uw dorpel wordt 
binnen 48 uur geleverd op het door u opge-
geven adres. Bezorging door heel Nederland. 

Bestel je dorpel in 3 eenvoudige stappen!

Zie hoe eenvouig 
het is om een 
onderdorpel te 
bestellen

Stap 1

Stap 3

Stap 5

Stap 2

Stap 4
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DTS® -dorpels Waarom DTS® -dorpels

De DTS-dorpel is in zeer veel variaties leverbaar en onder andere toepas-
baar als onderdorpel bij deur-, vastglaskozijnen en aluminiumkozijnen. 
De onderdorpels zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. De 
DTS laag-reliëfdorpel is een innovatief, geoctrooieerd dorpelsysteem. De 
dorpels worden vervaardigd van een duurzame, zeer sterke en slijtvaste 
(massief) hollodeen kunststof die het mogelijk maakt te voldoen aan de 
eisen zoals gesteld in het nieuwe bouwbesluit. Een onderdorpel moet met 
het huidige bouwbesluit een slijtvast product zijn, dat niet kan rotten, geen 
onderhoud nodig heeft en ook nog 100% recyclebaar is. Bovendien mag 
het geen koude-brug zijn, anders kan er schimmelvorming aan de vloerbe-
dekking optreden door vochtaanslag. DTS-onderdorpels voldoen aan deze 
eisen.

Direct beglazen op de onderdorpel
Door de speciaal ontwikkelde neutbevestiging 
rondom isolerende pluggen, kan het glas direct op 
de dorpel geplaatst worden. Een extra houten on-
derdorpel is dus overbodig, met alle besparingen 
van dien op de materiaal- een loonkosten en het 
gewicht van het kozijn. Dit alles is op één niveau te 
realiseren. 

Architectonisch fraai 
De DTS-laag reliëfdorpel is toepasbaar als onder-
dorpel bij alle peilkozijnen zoals: deurkozijnen, 
nevenlichten, vastglaskozijnen en raamkozijnen 
alsmede in hefschuifpuien. Daardoor draagt het 
zeker bij tot een architectonisch fraaier geheel. 

DTS-dorpels zijn succesvol getest door de SHR, 
waarna Kreunen Kunststoffen het KOMO attest 
met productcertificaat (nr. 20676) heeft ontvangen. 
Daarmee is men ervan verzekerd dat de dorpels 
die onder dit attest worden geleverd voldoen aan 
de kwaliteitseisen die daarbij gesteld zijn. 

Inbraakwerend
DTS-laag reliëfdorpels voldoen aan de SKH-eis-
en met betrekking tot inbraakwerendheid van 
houten gevelelementen. Een kozijn waarin een 
KOMO-gecertificeerde DTS-onderdorpels is gemon-
teerd kan voldoen aan Weerstandklasse II.

Wind- en regendicht
De DTS-laag reliëfdorpel is door SHR getest en ge- 
schikt bevonden tot een waterdichtheid van 300 Pa 
en een luchtdoorlatendheid tot 650 Pa bij toepas- 
sing van traditionele deurdiktes van 38mm. Zonder 
aanpassing is deze ook geschikt voor deurdiktes 
van 54mm, deze hebben een waterdichtheid tot 
550 Pa.

Brandwerend
DTS-laag reliëfdorpels zijn ook leverbaar voor 
constructies waarbij 30 of 60 minuten brand-
werendheid is vereist.

Duurzaam bouwen
In het kader van ‘Duurzaam bouwen’ is de DTS-
laag reliëfdorpel zeer goed toepasbaar. De dorpel 
valt onder Milieuklasse 2b volgens TWIN2002 
model wat staat voor een goede DUBO-keuze. 
De standaard Basic-black dorpels bestaan voor 
circa 90% uit gerecycled kunststof. Het hollodeen 
waaruit de dorpel is vervaardigd is bovendien voor 
100% recyclebaar. Ook komen bij verbranding 
ervan geen mileu-gevaarlijke stoffen vrij.

Geen condensvorming een koude-brug
De rondom isolerende pluggen zorgen er ook voor 
dat de schroeven het hout niet raken. Dat biedt 
een goede bescherming tegen houtrot. Dorpels 
en neuten zijn van hollodeen, wat een zeer lage 
warmtegeleidingscoëfficiënt heeft waardoor in de 
praktijk een koude-brug is uitgesloten. 
DTS-dorpels hebben een zeer lange levensduur.          
Dat het kunststof waarvan ze geproduceerd wor-
den, vanwege zijn sterkte, taaiheid en slijtvastheid 
ook voor sluitdeurbekleding en stempelplaten 
wordt gebruikt, is daarvan een goed voorbeeld.

Maatwerk DTS-dorpels worden geleverd met neuten die zo zijn uitgevoerd 
dat een eenvoudige montage mogelijk is. De DTS-dichtingsslabbe zorgt 
voor een waterdichte aansluiting op het kopse kozijnhout en voorkomt 
capillaire werking. De DTS-maatwerk dorpels worden compleet geleverd 
inclusief ontwateringsgaten, DTS-Torxbouten en de isolerende pluggen. 

Om de regels

Om de mogelijkheden Om het milieu
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