“Voordeuren op ‘t hoogste niveau!”

Ambachtskunst en
liefde voor
het detail.
Iedere voordeur is een unicaat. Dat precies beantwoordt aan uw voorstellingen.
Van de eerste maatschets en de keuze van de materialen tot en met de
gedetailleerde uitwerking van elke afzonderlijke voordeur onderscheiden we ons
van zo veel anderen door onze ambachtskunst.
Natuurlijk maken wij ook gebruik van hightechmachines met ultramoderne, uiterst
nauwkeurige procedés voor de vervaardiging van onze voordeuren, maar het
onmiskenbaar eigen kenmerk van onze producten komt toch vooral tot uiting in de
liefde voor het detail en de ambachtelijke werkwijze.
Wij maken uw voordeur volgens de nieuwste stand van de techniek.
In het samenspel met de beste materialen bereiken wij zo topkwaliteit.
Wij hebben altijd een open oor voor uw speciale wensen.
Wij geven u graag advies.

VOORDEUREN OM TE LEVEN
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Perfect-Line
voordeur
Comfortpakket Perfect-Line zijn de belangrijkste uitrustingselementen
al inbegrepen.
Vrije kleurkeuze in Ral kleuren
Aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
driedubbel warmte-isolatieglas (warm edge)
Designglas met hoogwaardige sierstenen, glasin-lood of 3D-optieken
Vlakke roestvrijstalen profielen of -stroken
Aan weerszijden ornamentprofielen, deels met ingelegde elementen van
roestvrij staal of thermisch behandeld beukenhout
Hoogwaardige lisenen van roestvrij staal
Designgreep en veiligheids- cilinderrozet
Optioneel verkrijgbaar:
• 16 hout- en decoroppervlakken € 375,• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad € 550,• sokkelprofielen 70 mm € 115,• roestvrijstalen stootplaat € 180,• brievenbus met schacht en binnenklep € 249,Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.

Wij geven u graag advies.
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Perfect
€ 3.950,incl. btw
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Altera
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1

 ltera 2
A
vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde,
glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Stripe, RVS mat

2

A
 ltera 2
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 600 mm, RVS mat

D

matte lisenen van roestvrij staal, glas ‘Berlin’

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat
2
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Amato
1

Amato 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen Amato, glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Pageno 1000, RVS gepolijst en mat

2

 mato 2
A
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Aurich', helder glas met gedeeltelijke mattering,
binnenkruk, roestvrij staal

3

Amato 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Stripe, RVS mat

D1 m
 atte liseen van roestvrij staal
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D2 g epolijste liseen van roestvrij staal

3

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat

1
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Darino
1
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Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• siergroeven aan weerszijden 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

Darino 2
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
designglas 'Durban', helder glas met gedeeltelijke mattering in
twee verschillende matteringsgradaties,
greep Magic 600 mm, RVS mat

2

Darino 2
vleugelafdekkend deurblad, siergroeven aan weerszijden,
glas 'Doha', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Doha', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat

D

siergroeven, designglas 'Durban'

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• individuele veiligheidsuitrustingen
• sokkel of stootplaat

2

1

Jazz
1

2

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• stroken van roestvrij staal of glas aan de
buitenzijde, siergroeven aan de
binnenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

J azz 2
vleugelafdekkend deurblad, zwarte, half ingelegde glasstroken
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Jenny 500 mm, RVS mat
Jazz 2
vleugelafdekkend deurblad, vlakke roestvrij stalen stroken
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
Refloglas, zijdeel Jazz, Refloglas, greep Memo,
thermisch behandeld beuken / RVS mat

2

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• stroken van roestvrij staal of glas aan de
binnenzijde in plaats van siergroeven
• sokkel of stootplaat
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Memo
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1

Memo 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
zijdeel Memo, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Magic 600 mm, RVS mat

2

Memo 2
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, glas 'Bonn', volledig gematteerd,
zijdeel glas 'Maputo', helder glas met gedeeltelijke mattering,
binnenkruk, RVS mat

3

Memo 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, Refloglas, greep Jenny 500 mm , RVS mat

D

matte liseen van roestvrij staal, refloglas

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat
3
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16

designglas ‘Nashville’

D

2

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat

Newton


Newton 2 1
vleugelafdekkend deurblad, gepolijste lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
zijdelen glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Newton, roestvrij staal gepolijst en mat
Newton 2 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
designglas 'Nashville',
helder glas met gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde,
met driedimensionele dieptewerking, greep Steps, RVS mat
Newton 3
vleugelafdekkend deurblad, buiten met delen in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdeel glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Magic 600 mm, RVS mat

3
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Pelori
1

 elori 2 H
P
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van thermisch behandeld beukenhout aan de
buitenzijde, ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

2

 elori 2
P
vleugelafdekkend deurblad, in houtdecor, glas 'Madrid'
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdelen glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Magic 600 mm, RVS mat

3
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D

Pelori 2 E
vleugelafdekkend deurblad,
ornamentprofielen met elementen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
ornamentprofielen zonder elementen aan de binnenzijde,
glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep Maike, RVS mat
naar de glaszijde gebogen, op een schilderijlijst lijkend ornamentprofiel

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• voor buitenzijde drie ornamentprofielen
naar keuze 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• ornamentprofielen met elementen aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat
3

1
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2

Meru
1

Meru 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de
buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, glas ‘Madeira’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas ‘Adelaide’, helder glas
met gedeeltelijke mattering, greep Stripe, RVS mat

2

Meru 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de
buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde, designglas ‘Miami’,
helder glas met gedeeltelijke mattering en stroken van kristalglas,
binnenkruk, RVS mat

3
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Meru 2
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor, matte
lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de
binnenzijde, glas ‘Madeira’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel Meru, glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, greep Pageno
1000 mm, roestvrij staal gepolijst en mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

3

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat

1
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Vitano

22

1

V
 itano
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdelen glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Irene, RVS mat

2

Vitano
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde,
siergroeven aan de binnenzijde, zijdeel glas 'Berlin',
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Irene, RVS mat

3

Vitano
vleugelafdekkend deurblad, buitenzijde in houtdecor,
matte lisenen van roestvrij staal aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
greep Irene, RVS mat

D

matte lisenen van roestvrij staal

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• 4 of 5 lisenen, al naargelang de
deurhoogte 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• afzonderlijke velden in RAL of houtdecor
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat
3

1
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Yona
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1

 ona 2
Y
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan
de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas 'Brasilia', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdeel glas 'Brasilia', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 600 mm, RVS mat

2

 ona 2
Y
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal aan de
buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
glas ‘Brasilia’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrij stalen stootplaat, greep Stripe, RVS mat

3

Yona 2
vleugelafdekkend deurblad, matte lisenen van roestvrij staal
aan de buitenzijde, siergroeven aan de binnenzijde,
3
designglas 'Bukarest', helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, zijdeel glas ‘Brasilia’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Jenny 800 mm, RVS mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugelafdekkend
deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• veelvuldige glasvarianten 
• driedubbel glas 0,7 Ug-waarde 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• lisenen in plaats van siergroeven aan de
binnenzijde
• sokkel of stootplaat

1
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Steffi 3 / Star 3
1

S
 teffi 3 / Star 3
vleugeloverdekkend deurblad, tweevleugelig,
glas ‘Siena’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amelie, chroom

2

Steffi 3 / Star 3
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering, sokkelprofiel,
greep Marlene, gegoten brons / RVS mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnenen buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel

D glas ‘Siena’
Star (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
26
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1

Maxima / Maestro

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnenen buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 


Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel

Maxima 1 / Maestro 1 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep Danilo, met vier gepolijste ringen RVS mat,
binnenkruk, RVS mat
Maxima 1 / Maestro 1 2
vleugeloverdekkend deurblad,
glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Amelie, chroom

2

Maestro (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
29

2

Marlene / Minoris
1

Marlene 1 / Minoris 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas 'Medan', helder glas met gedeeltelijke mattering,
sokkelprofiel, zijdelen Marlene/Minoris, glas 'Bonn',
volledig gematteerd, greep Ameland, RVS mat

2

Marlene 1 / Minoris 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Anna, RVS mat

3

30

M
 arlene 1 / Minoris 1
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
glas Chinchilla wit,
greep Tilla, RVS mat

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnenen buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel
3

1
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1

Flora / Falarim
1

Flora 1 / Falarim 1
vleugeloverdekkend deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep Mahal, RVS mat / aluminium

2

F
 lora 1 / Falarim 1
vleugeloverdekkend deurblad, in houtdecor,
designglas ‘Schwerin’, Madras Uadi wit met ingeslepen
facetten, zijdeel Flora/Falarim, designglas ‘Schwerin’,
Madras Uadi wit met ingeslepen facetten,
greep Maike, RVS mat

D

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel

Madras Uadi wit met ingeslepen facetten

Afbeeldingen aluminiummodel.
Afwijkende ornamentprofielen bij het kunststofmodel.
Falarim (aluminium): bij decorfolie zonder opdekplaat.
32

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnenen buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

2

D

1

Terschelling

Het Perfect-Line-pakket omvat:
• aan buitenzijde vleugeloverdekkend deurblad 
• kleurselectie volgens RAL 
• ornamentprofielen aan binnenen buitenzijde 
• veelvuldige glasvarianten 

• driedubbel glas,
Ug-waarde al naargelang de glaskeuze 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 

Terschelling 2 1
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas ‘Tilburg’, helder glas met gedeeltelijke mattering en
heldere glaskristalstenen, zijdeel designglas ‘Tilburg’,
helder glas met gedeeltelijke mattering en
heldere glaskristalstenen, greep Ameland, RVS mat
Terschelling 2 2
vleugeloverdekkend deurblad,
designglas ‘Tilburg’, helder glas met gedeeltelijke mattering en
heldere glaskristalstenen, zijdeel designglas ‘Tilburg’,
helder glas met gedeeltelijke mattering en
heldere glaskristalstenen, greep Stripe, RVS mat

Optioneel verkrijgbaar:
• aan weerszijden vleugeloverdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel
2

designglas ‘Tilburg’ D
33

Basic-Line
voordeur
Met de Basic-Line-modellen bieden wij u een functineel instap-model in de
beproefde kwaliteit tegen een aantrekkelijke basisprijs.

+
+
+
+
+

ingezet deurblad
Kies uw favoriete kleur
Moderne glasmattering
Hoogwaardig roestvrijstalen profielaan de buitenzijde en de
woonruimtezijde
Designgreep en veiligheids cilinderrozet

Optioneel verkrijgbaar:
• 16 hout- en decoroppervlakken € 375,• eenzijdig afdekkend deurblad € 550,• tweezijdig afdekkend deurblad € 1.100,• sokkelprofielen 70 mm € 115,• roestvrijstalen stootplaat € 180,• brievenbus met schacht en binnenklep € 249,Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief montage.
Wij geven u graag advies.
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Basic
€ 2.499,incl. btw
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Balar 2
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, greep Maike, RVS mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
in houtdecor, glas Mastercarré wit,
greep Danilo, met vier gepolijste ringen RVS mat,
binnenkruk, RVS mat

3

vleugelafdekkend deurblad
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
Het Basic-Line-pakket omvat:
• ingezette voordeurvulling 
• kleurselectie volgens RAL 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
• veelvuldige glasvarianten 

Optioneel verkrijgbaar:
• buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel of stootplaat
• designgreep
•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde
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Basic

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

Argo 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat


1
Buitenzijde

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
buitenzijde in houtdecor, glas 'Arnheim',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Jenny 500 mm, RVS mat,
binnenkruk, RVS mat
vleugelafdekkend deurblad, 3
glas 'Liverpool', helder glas met gedeeltelijke mattering,
zijdelen glas 'Bonn',
volledig gematteerd, roestvrijstalen stootplaat,
greep Jenny 800 mm, RVS mat

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic

Het Basic-Line-pakket omvat:



 ingezette voordeurvulling •
 kleurselectie volgens RAL •

 designgreep en veiligheids cilinderrozet •
 veelvuldige glasvarianten •
Optioneel verkrijgbaar:
buitenzijde vleugelafdekkend deurblad •
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad •
16 hout- en decoroppervlakken •
sokkelprofiel of stootplaat •
designgreep •
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde •
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Faunus 2
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
helder glas, greep Merkur 1600 mm, RVS mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Oslo', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 1000 mm, RVS gepolijst en mat,
binnenkruk, RVS mat

3

vleugelafdekkend deurblad
in houtdecor, glas 'Rimini', helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Irene,
RVS mat
1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
Het Basic-Line-pakket omvat:
• ingezette voordeurvulling 
• kleurselectie volgens RAL 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
• veelvuldige glasvarianten 

Optioneel verkrijgbaar:
• buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel of stootplaat
• designgreep
•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde
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Basic

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

Comero 5E
in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas Parsol grijs,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
roestvrijstalen profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Noelle, RVS mat, binnenkruk, RVS mat

1
Buitenzijde

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

vleugelafdekkend deurblad, 3
buitenzijde in houtdecor en met roestvrijstalen profiel,
zonder profiel aan de binnenzijde,
glas 'Marokko', helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrijstalen stootplaat,
greep Newton, RVS gepolijst en mat

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic

Het Basic-Line-pakket omvat:



 ingezette voordeurvulling •
 kleurselectie volgens RAL •

 designgreep en veiligheids cilinderrozet •
 veelvuldige glasvarianten •
Optioneel verkrijgbaar:

buitenzijde vleugelafdekkend deurblad •
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad •
16 hout- en decoroppervlakken •
sokkelprofiel of stootplaat •
designgreep •
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde •
roestvrijstalen ornamentprofiel een-of tweezijdig •
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Heldan 2
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
designglas 'Schönau', helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties,
greep Mahal, RVS mat / aluminium,
binnenkruk, RVS mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Havanna', helder glas met
gedeeltelijke mattering,
roestvrijstalen stootplaat,
greep Pageno 1000 mm, RVS gepolijst
en mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
Het Basic-Line-pakket omvat:
• ingezette voordeurvulling 
• kleurselectie volgens RAL 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
• veelvuldige glasvarianten 

Optioneel verkrijgbaar:
• buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel of stootplaat
• designgreep
•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde
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Basic

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

Lenwe 2


in de deurvleugel geplaatst deurblad 1
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Maike, RVS mat
aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan
de binnenzijde,
glas 'Jamaika', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat,
binnenkruk, RVS mat
vleugelafdekkend deurblad, 3

1
Buitenzijde

2
Buitenzijde

helder glas, roestvrijstalen stootplaat,
greep Magic 600 mm, RVS mat

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic

Het Basic-Line-pakket omvat:



 ingezette voordeurvulling •
 kleurselectie volgens RAL •

 designgreep en veiligheids cilinderrozet •
 veelvuldige glasvarianten •
Optioneel verkrijgbaar:
buitenzijde vleugelafdekkend deurblad •
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad •
16 hout- en decoroppervlakken •
sokkelprofiel of stootplaat •
designgreep •
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde •

41

Juno 4
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad
glas 'Bonn', volledig gematteerd,
greep Tilla, RVS mat

2

aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Noelle, RVS mat, binnenkruk, RVS mat

3

in de deurvleugel geplaatst deurblad glas 'Ecuador',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
Het Basic-Line-pakket omvat:
• ingezette voordeurvulling 
• kleurselectie volgens RAL 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
• veelvuldige glasvarianten 

Optioneel verkrijgbaar:
• buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel of stootplaat
• designgreep
•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde
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Basic

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

Morias 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad, 1
helder glas, greep Maike, RVS mat
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 2
buitenzijde in houtdecor,
glas 'Vesuv', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Gracia, roestvrij staal gepolijst en mat,
binnenkruk, RVS mat
vleugelafdekkend deurblad, 3
glas 'Malawi', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Jenny 800 mm, RVS mat

1
Buitenzijde

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic

Het Basic-Line-pakket omvat:



 ingezette voordeurvulling •
 kleurselectie volgens RAL •

 designgreep en veiligheids cilinderrozet •
 veelvuldige glasvarianten •
Optioneel verkrijgbaar:
buitenzijde vleugelafdekkend deurblad •
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad •
16 hout- en decoroppervlakken •
sokkelprofiel of stootplaat •
designgreep •
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde •
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Laguna 2
1

in de deurvleugel geplaatst deurblad,
glas Chinchilla wit,
greep Maike, RVS mat

2

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad,
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
designglas 'Schönau' helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat, binnenkruk, RVS mat

3

vleugelafdekkend deurblad,
glas 'Samui' helder glas met gedeeltelijke mattering,
roestvrijstalen stootplaat,
greep Danilo, met vier gepolijste ringen RVS mat,

1
Buitenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.
Het Basic-Line-pakket omvat:
• ingezette voordeurvulling 
• kleurselectie volgens RAL 
• designgreep en veiligheids cilinderrozet 
• veelvuldige glasvarianten 

Optioneel verkrijgbaar:
• buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
• aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
• 16 hout- en decoroppervlakken
• sokkelprofiel of stootplaat
• designgreep
•
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde
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Basic

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

Venus 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad 1
helder glas, greep Maike, RVS mat



aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad, 2
in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde,
glas 'Valdez', helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Stripe, RVS mat, binnenkruk, RVS mat
vleugelafdekkend deurblad, 3
glas 'Antwerpen',
helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Merkur 1600 mm , RVS mat
1
Buitenzijde

2
Buitenzijde

2
Binnenzijde

3

combineren, aanvullen,
uitbreiden.
meerwaarde DIE U ZELF
KUNT TOEVOEGEN.

Basic

Het Basic-Line-pakket omvat:



 ingezette voordeurvulling •
 kleurselectie volgens RAL •

 designgreep en veiligheids cilinderrozet •
 veelvuldige glasvarianten •
Optioneel verkrijgbaar:
buitenzijde vleugelafdekkend deurblad •
aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad •
16 hout- en decoroppervlakken •
sokkelprofiel of stootplaat •
designgreep •
driedubbel glas 0,7 Ug-waarde •
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Model Springtime

46

Lichtpunten,
opvallend
onopvallend.
U houdt van lichtdoorstroomde ruimten, lichte kleuren en gladde,
glanzende oppervlakken? U hebt het gevoel van weidsheid nodig om u
thuis te voelen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Karakteristiek voor alle modellen van de volledig glas-serie zijn royale
glasoppervlakken en een grote lichtinval. Deze woonstijl betekent
grenzeloze vrijheid en ontspanning voor de ziel.
Laat de zon in uw hart en uw huis!

Het glas bestaat uit de volgende drie lagen:
1. Helder glas met een dikte van 4 mm als
warmte-isolatieglas Ug 1,2 W/M2 K aan de
binnenzijde van de deur
2. Helder glas met een dikte van 4 mm en aan
weerszijden aangebrachte
vormgevingselementen zoals:
matteringen, roestvrij stalen elementen, enz.
3. Gelaagd veiligheidsglas (VSG) met een dikte van
6 mm aan de buitenzijde van de deur

1

2

3

Ons advies
Een beperkte doorzichtigheid krijgt u
met Refloglas als middenplaat.
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D

1

Springtime

48

1

Springtime
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen elementen, zijdelen Summertime,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat,
roestvrij stalen element, greep Pageno 1000 mm,
RVS gepolijst en mat, binnenkruk, RVS mat

2

Springtime
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de
binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Nightfly, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering en mat, roestvrij stalen element,
greep Gracia, RVS gepolijst en mat

D

gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen

2

1

49

Sugarbabe

50

1

Sugarbabe
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en mat, roestvrij stalen element,
zijdeel Fabulous, driedubbel glas met
gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde,
greep Merle 1000 mm, RVS gepolijst en mat, binnenkruk, RVS mat

2

Sugarbabe
driedubbel glas met gedeeltelijke
mattering aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Merkur 1600 mm, RVS mat

D

h elder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element

2

1

1

D
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1

52

1

D

2

Firebird


Firebird 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen stroken, zijdeel Fantasy,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte roestvrij stalen stroken,
greep Pageno 1000 mm, binnenkruk, RVS mat gepolijst en mat
Firebird 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen stroken, zijdeel Fantasy,
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte roestvrij stalen stroken, greep Merkur 1600 mm, RVS mat

3

Firebird 3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde
en matte, roestvrij stalen stroken, greep Maike, RVS mat
helder glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde en matte, roestvrij stalen stroken D
53

D

1

Celebration

54

1

Celebration
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en glaskristalstenen,
zijdeel Real Love, driedubbel glas met lichte volledige mattering aan de
binnenzijde en mat ingeslepen groeven,
greep Danilo, met vier gepolijste ringen RVS mat, binnenkruk, RVS mat

2

Celebration
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en
glaskristalstenen, greep Maike, RVS mat

D

gedeeltelijke mattering aan de binnenzijde in twee verschillende
matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven en glaskristalstenen

2

1
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1

56

2

Forever
Forever 1
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Nightfly, driedubbel glas met gedeeltelijke mattering
aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Mahal, RVS mat / aluminium
Forever 2
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen, Refloglas,
greep Pageno 600 mm, RVS gepolijst en mat

3

Forever 3
driedubbel glas met gedeeltelijke mattering aan
de binnenzijde en matte, roestvrij stalen elementen,
zijdeel Nightfly, driedubbel glas met gedeeltelijke mattering
aan de binnenzijde en mat, roestvrij stalen element,
greep Mahal, RVS mat / aluminium
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Onze
aanbeveling!

1

58

Buitenaanzicht
2
3
in de deurvleugel gezet deurblad

1

2

Buitenaanzicht
3
vleugelafdekkend deurblad

Het vleugelafdekkende
deurblad
1

1

In de regel wordt het deurblad in de vleugel van uw nieuwe voordeur gezet.
2
3
Dat ziet u aan de rondom lopende afdichtrand tussen deurblad en vleugel – aan
de buiten- en de binnenzijde van de deur.

2

Vleugelafdekkende
deurbladen daarentegen dekken de deurvleugel helemaal af.
3
Zo ontstaat een volledig glad en harmonieus deuroppervlak zonder zichtbare
afdichtranden.

Het design kan zijn werking ontplooien op het optisch rustige en als uit één stuk
gemaakte oppervlak en daarbij vol tot zijn recht komen.
In tegenstelling tot het aan de binnenzijde aangebrachte deurblad plaatst de edele, aan
de binnenzijde vleugelafdekkende optiek ook volmaakte accenten in het interieur.
Optimale warmte-isolatie in twee varianten:
Harmony Line: aan de buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
Harmony Line: aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad

Het deurblad aan de
binnenzijde

Het deurblad aan de
buitenzijde

Basic

Basic
Perfect

in de deurvleugel gezet deurblad
Basic-Line standaarduitvoering

vleugelafdekkend deurblad
Perfect-Line standaarduitvoering
Basis-Line Plus tegen meerprijs

Perfect

in de deurvleugel gezet deurblad
Perfect-Line standaarduitvoering
Basic-Line standaarduitvoering

vleugelafdekkend deurblad
Perfect-Line tegen meerprijs
Basis-Line Plus tegen meerprijs
59

Levendige
oppervlakken.
Kies uw favoriete kleur uit meer dan 16 verschillende decorfolies.
Met gestructureerde decors, in warme kleuren of natuurlijk ogend imitatiehout,
geeft u uw nieuwe voordeur een heel bijzonder, levendig en natuurlijk oppervlak.
Met unieke productietechnieken zorgen wij ervoor dat u enthousiast zult zijn over
elk kleine detail van uw voordeur.
De randen van vleugelafdekkende deurbladen en de overgangen naar de
profielloze glasplaten worden helemaal ommanteld.
Bij de details, zoals de ornamentprofielen, wordt het aan de oppervlaktestructuur
ontleende decor met de hand aangebracht. Hier zijn ware kunstenaars aan het
werk!

Onderstaand onze selectie:

Créme

Wit

Ivoor

Dennengroen

Monumentengroen

Staalblauw

Monumentenblauw

Rood

Wijnrood

Antracietgrijs

Quartsgrijs

Lichtgrijs

Zwartbruin

Chocoladebruin

Mahonie

Golden Oak

Door de druktechniek zijn kleurverschillen tussen de afbeeldingen van de decorfolie en de originele kleuren mogelijk.
Voor de afstemming adviseren wij een vergelijking met de originele folie.
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Accessoires
Grepen - roestvrij staal

Hoogwaardige roestvrijstalen
grepen Gepolijste details op matte oppervlakken

1

3

2

Pageno 1
roestvrij staal gepolijst en mat
rechte steunen
B 30 mm, lengten: 600 en 1000 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met gebogen steunen voor
montage op de deurvleugel, B 110 mm
Stripe 2
RVS mat
B 30 mm x H 1055 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Merle 3
roestvrij staal gepolijst en mat
rechte steunen
Ø 32 mm, lengte 1000 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen 45°
montage op de deurvleugel, B 120 mm
Anna 4
RVS mat
Ø 30 mm, B 90 mm x H 290 mm
Amelie 5
chroom
B 100 mm x H 320 mm

4

5

7

6

Noelle 6
RVS mat
B 100 mm x H 330 mm
Maike 7
RVS mat
B 70 mm x H 330 mm
Steps 8
RVS mat
B 100 mm x H 200 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

8

9

Ameland 9
RVS mat
Ø 70 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Mahal 10
RVS mat / aluminium
B 110 mm x H 420 mm


Danilo 11
RVS mat met vier gepolijste ringen
rechte steunen
Ø 30 mm, B 30 mm x H 600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen 45°
voor montage op de deurvleugel, B 120 mm
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10

11

1

Accessoires
Grepen - roestvrij staal



1

4

3

2

5
8

Magic 1
RVS mat
decoratieve randafsluiting
Ø 34 mm, rechte steunen
verschillende lengten
lengte 600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel



Merkur 2
RVS mat
Ø 30 mm, rechte steunen
lengte 1600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel



Jenny 3
RVS mat
Jenny 500: B 30 mm x H 500 mm
(greepmontage op voordeurpaneel
verticaal of horizontaal)
Jenny 800: B 30 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Marlene 4
brons / roestvrij staal
B 75 mm x H 280 mm
Tilla 5
RVS mat
Ø 25 mm, B 95 mm x H 330 mm

6

Memo 6
RVS mat met element
van thermisch behandeld beukenhout
B 50 mm x H 850 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)

7
9

Newton 7
roestvrij staal gepolijst en mat
B 34 mm x H 800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel)
Merle 8
roestvrij staal, gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 95 mm x H 330 mm
Gracia 9
roestvrij staal gepolijst en mat
Ø 30 mm, B 110 mm x H 600 mm
Brievenbusklep Gerda 10
roestvrij staal mat B 346 mm x H 85 mm
Veiligheidsrozet voor profielcilinder 11
met kernbescherming
roestvrij staal mat, B 33 mm x H 74 mm,
dikte 12 mm, artikelnr. 1062

10

11

12

Veiligheidsrozet voor profielcilinder 12
roestvrij staal mat met kernbescherming
instelbaar van 8 - 15 mm
B 37 mm x H 74 mm, dikte 14 mm
artikelnr. 1062-01
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Benieuwd naar de mogelijkheden met onze deuren?
Bezoek dan één van deze showrooms:
Moergestel
Industrieweg 20
5066 XJ Moergestel

Den Bosch
Daviottenweg 13
5222 BH ‘s-Hertogenbosch

Eindhoven
De Klerklaan 2a
5624 BC Eindhoven

Purmerend
Newtonstraat 44
1446 VR Purmerend

Breda
Regenbeemd 23
4825 AS Breda

de Meern
Gessel 3
3454 MZ de Meern
3521 BH Utrecht

 0800-0047
www.ramenfabriek.nl

