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Werken aan slimme maatwerkoplossingen van 

kunststof. Dat doen we bij Innodeen shared 

solutions graag samen met u. Wat u ook van 

kunststof wilt laten maken: wij denken met u mee 

en zorgen voor een snelle productie. Duurzaam, 

van goede kwaliteit en altijd op maat. 

Of u nu kiest voor flexibel of juist zeer hard, 

slijtvast of doorzichtig: wij bieden voor elke vraag 

de best passende kunststof oplossing, gemaakt 

van HOLLODEEN®, DURODEEN®, COMPODEEN® of 

EELODEEN®. Vakkundig bewerkt, licht van gewicht, 

weerbestendig en met een lange levensduur. Wat 

uw wensen ook zijn: wij laten graag zien wat we 

kunnen. 
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 VRIJHEID IN MAATVOERING

 SLIJTVAST

 ONBREEKBAAR

 ISOLEREND

 60 MIN BRANDWEREND

 100% CIRCULAIR

 RESTAFVAL RETOUR SERVICE

DTS INDOOR dorpels zijn er voor alle denkbare binnensituaties. Zo kan het 

onder andere eenvoudig als waterslag dienen bij natte cellen maar bijvoorbeeld 

ook worden toegepast bij tranformatie van-kantoor-naar-woning waarbij hoge 

eisen worden gesteld aan geluidsdichting en brandveiligheid. Hollodeen, 

waarvan de DTS dorpels worden vervaardigd is volledig recyclebaar en bestaat 

al tot 90% uit gerecycled materiaal. DTS DORPELS ZIJN VOLLEDIG 

CIRCULAIR EN CRADLE TO CRADLE GECERTIFICEERD.
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DTS INDOOR DORPELS 

DTS INDOOR dorpelprofielen zijn er in diverse modellen met daar binnen de nodige variatie. De diverse 

modellen bieden voor de meeste situaties een overbrugging. Of het nu het opvangen of aanbrengen is van 

hoogteverschillen of het zorgen voor een geluidsdichte aansluiting.

Eventueel kunnen wij voor u een extra voorziening in de aanslag maken voor het aanbrengen van een 

rubberkader. Kortom: u vraagt, wij draaien.

DTS INDOOR
DORPELS

DTS INDOOR DORPELS 
Voor binnensituaties waarbij een overgang 

gecreëerd wordt tussen twee ruimtes. Dit kan 

het opvangen van een hoogte verschil zijn of 

voor het bieden van een betere geluidsdichting.
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EEN EIGEN MODEL INDOOR DORPEL 
Naast onze variabele standaard modellen bieden 

wij tevens de mogelijkheid om een klantspecifieke 

dorpeloplossing uit te werken. Dit kan op basis van 

uw schets of tekening of in overleg uitgewerkt te 

worden door een van onze adviseurs. Wij gaan dan 

aan de slag met de door u opgegeven criteria om 

de best passende oplossing te vinden.

DTS INDOOR MODELLEN
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BINNENDEURDORPELS
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Maak hier uw tekening.
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HOLLODEEN
KUNSTSTOF

HOLLODEEN KUNSTSTOF

100% circulair materiaal met de uitstraling 

van natuursteen en de voordelen van 

kunststof. 

HOLLODEEN MATERIAAL

HOLLODEEN is de groepsnaam van INNODEEN voor thermoplastische kunststoffen. Leverbaar in diverse 

kwaliteiten, afhankelijk van de toepassing kiezen wij het materiaal met de best passende eigenschappen. 

HOLLODEEN is door-en-door gekleurd en 100% recyclebaar dus bij uitstek geschikt voor een circulaire 

economie.

Restmateriaal kan eenvoudig worden hergebruikt en als basismateriaal dienen voor o.a. nieuwe dorpels. 

BASIC BLACK bestaat al tot 90% uit gerecycled materiaal.



COLOUR LINE
Geheel effen kleuren

ECO LINE (30 / 60 MIN BRANDWEREND)
BASIC BLACK is de standaard uitvoering en bestaat 

tot 90% uit hoogwaardig gerecycled materiaal

MARBLE LINE
Marmer structuur

HARDSTONE LINE
Met de natuurlijke uitstraling van donker gezoet 

Belgisch hardsteen

GRANITE LINE
Met de gemêleerde uitstraling van graniet

CREAM WHITE SILVER GREY

IMPALA GREY

PADANG GREY

STEEL GREY

ARDUIN GREY

PEDRAS GREY

BASIC BLACK
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UITVOERINGSVARIANTEN

HOLLODEEN
KUNSTSTOF

HOLLODEEN KLEUREN

SLIJTVAST 100% CIRCULAIR ONBREEKBAAR

BEWERKBAAR ISOLEREND DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

GEEN KOUDEBRUG ONDERHOUDSVRIJ GEEN SCHADELIJKE VEZELS

ONGEVOELIG VOOR VOCHT

LET OP:

Er kunnen kleurafwijkingen optreden door beeldscherminstellingen of tijdens het drukken van deze folder.

INNODEEN BV kan hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.



INNODEEN BV
Hanzeweg 11, 7241 CR  LOCHEM

Postbus 98, 7240 AB  LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl

IBAN NL04 RABO 0336614330
BTW NL0078.00.678.B01
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