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Classic-Line

Voordeuren, designed by OBUK

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Bij ons kunt u kiezen uit talrijke verschillende voordeur modellen. Onze
eigen designers ontwerpen met veel passie en heel individueel. Het doet
ons plezier bijzondere ideeën om te zetten naar fraai gevormde oplossingen.
Onze design-afdeling realiseert namelijk ook op maat gemaakte oplossingen:
veel voordeuren zijn daarom echte unicaten en weerspiegelen precies wat bij
het huis en zijn bewoners past. Individueel en op maat gemaakt, warmtegeïsoleerd en tegen inbraak beschermd. Uitgerust met alle eigenschappen die
een hoogwaardige voordeur uitmaken.
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Voor nieuwbouw of renovatie,
wij maken ideeën zichtbaar.

Model Tanis
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Het concept
Perfect-Line
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INHOUD
Bestseller voordeuren voor de moderne
bouwstijl in een hoogwaardig uitrustingspakket.

Basic-Line
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Classic-Line

Light-Line

Voordeuren voor iedere bouwstijl in het
Basic-uitrustingspakket met de optie voor
individuele aanvullingen.
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Speelse voordeuren voor de klassieke
bouwstijl in een aanpasbaar uitrustingspakket.
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Volledig glazen voordeuren staan voor
grote glasopervlakken en een grote lichtinval.

Overzicht
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Perfect-Line
Prijsbewust totaalpakket in premiumkwaliteit.
Hier zijn de belangrijkste uitrustingselementen al inbegrepen.
Ultramoderne techniek met verfijnde productdetails en hoogwaardig
designglas zijn kenmerkend voor deze serie. Alle modellen beschikken
principieel over een aan de buitenzijde doorlopend, vleugelafdekkend
deurblad, driedubbel glas met optimale energie-efficiëntie, een grote
kleurenveelzijdigheid en nog veel meer.
Basic-Line
Met de Basic-Line-modellen bieden wij u moderne basismodellen in de
beproefde kwaliteit tegen een aantrekkelijke instapprijs. Waardeer uw
Basic-Line modellen heel eenvoudig op met heel individuele, aanvullende
opties tegen een faire meerprijs.
Classic-Line
Voordeuren in landhuisstijl staan met hun combinatie uit stijlvolle
elegantie en een familiare sfeer voor gezelligheid. Liefdevolle details en
klassieke ornamentprofielen zijn karakteristiek voor de modellen in de
basisuitvoering. Waardeer ook uw Classic-Line-modellen heel eenvoudig
op met heel individuele, aanvullende opties tegen een faire meerprijs.
Light-Line
Volledig glazen voordeuren staan voor grote glasopervlakken, gladde en
glanzende oppervlakken evenals een hoge lichtinval. Modern en tijdloos!
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Overzicht

Accessoires

Vier collecties.
Vier uitdrukkingswijzen.
Vele vormgevingsvarianten.
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Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Het concept

Perfect-Line.

“Het plezier dat men beleeft als alles naar
wens is – onbetaalbaar.”
Onze Perfect-Line is de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is naar een bijzonder mooie voordeur en een compleet
pakket met hoogwaardige uitrustingskenmerken. Met bijzondere details zoals lisenen, glas- of rvs-stroken wordt uw
voordeur in het samenspel met de kleur een echte blikvanger. In aanvulling op de uitrusting van uw comfortpakket zijn
er nog allerlei opties, bijv. aan weerszijden vleugelafdekkende deurbladen, individuele veiligheidsuitrustingen of in kleur
afgezette delen. De verschillende mogelijkheden vindt u in de informatie op de betreffende modelpagina’s.
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Modelonafhankelijk

Het concept

INCLUSIEF

Perfect-Line uitrustingselementen

Modelafhankelijk

aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad

aan weerszijden vlakke
35mm-/41mm-profielen van rvs

driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,7 W/m²K afstandhouder
zwart met warm edge

Perfect-Line

aan de buitenzijde vlakke, vlakke rvs-structuur
zilver of zwart/zilver / siergroeven aan de
binnenzijde
aan de buitenzijde vlak rvs hoogglans zwart /
siergroeven aan de binnenzijde

veelvuldige glasvarianten
vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of
beide zijden identiek

Basic-Line

aan weerszijden opgelegde ornamentprofielen /
aan de buitenzijde naar keuze met vlakke
15mm-elementen van rvs
aan de buitenzijde vlak element van echt hout

afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Classic-Line

aan de buitenzijde minerale oppervlakken in de
optiek: beton, roest, Taklamakan,
New Black Slate, New Multicolor, New Autumn
hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen
van rvs / siergroeven aan de binnenzijde

aan weerszijden vleugelafdekkend
deurblad

Light-Line

Voeg heel eenvoudig aanvullende
opties toe en geef zo uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

hoogwaardige
designgrepen, optioneel
met fingerprint /
deurspioncamera /
LED-verlichting

hoogwaardig designglas
hout- en decoroppervlakken / aan een
of aan weerszijden

Techniek

Perfect-Line aanvullende opties

in kleur afgezette delen
hoogwaardige elementen aan de
binnenzijde

Accessoires

individuele veiligheidsuitrusting RC2
vlakke rvs-stootplaat 40 mm
bij vleugelafdekkend deurblad

Overzicht

op het design afgestemde volledig glazen
zijdelen

De verschillende mogelijkheden vindt u in de informatie op de betreffende modelpagina’s.

Perfect-Line
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Moderne eenvoud – stijlvol verlicht.

Model Canyon 2 met in het deurblad ingelaten, beglaasde
komgreep. LED-verlichting optioneel verkrijgbaar
(uitsluitend in combinatie met mattering ‘Bonn’).
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge (Canyon 2)
. veelvuldige glasvarianten (Canyon 2)
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. aan de buitenzijde ingelaten, vlakke komgreep
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrustingen RC2 (Canyon gesloten)

. komgreep met fingerprint / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrustingen RC2 (Canyon 2)
. vlakke rvs-stootplaat, hoogte 40 mm
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip
Zorg voor een highlight met onze
LED-verlichting in de beglaasde greep van
het model Canyon 2.

Perfect-Line

Neem contact met ons op!

fingerprint in de ingelaten komgreep

Canyon 2 . PG 15
voordeur met in het deurblad ingelaten beglaasde komgreep, glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, zijdeel Windsor met mat rvs-element en gezandstraald individueel
huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder huisnummer),
vlakke rvs-stootplaat 40 mm, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Canyon . PG 14
voordeur met in het gesloten deurblad ingelaten komgreep
met fingerprint, vlakke rvs-stootplaat 40 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Canyon 2 en Canyon
hebben principieel een aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad.

Canyon
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Bovenaan op onze top 10.
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Voor een harmonisch geheel laat u
het design van de deur doorlopen
tot in het zijdeel.

Accessoires

Memo 2 . PG 8
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, zijdeel glas ‘Maputo’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Topas 1420 mm, profielcilinderrozet
met vlakke sleutelbescherming

Overzicht

Memo 2 . PG 11
voordeur designglas ‘Münster’, helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties, greep Marek met LED-verlichting

Memo
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Dit model is bij uitstek geschikt
voor een gekleurd deel.

designglas ‘Sassnitz’
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deel houtdecoratie, designglas ‘Schönau’, greep Magic, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

Sepia 2 . PG 12
voordeur designglas ‘Sassnitz’, helder glas met gedeeltelijke mattering en stroken van
kristalglas, zijdeel glas ‘Aurich’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Topas 1720 mm

Overzicht

Sepia 2 . PG 10
deel houtdecoratie, voordeur designglas ‘Schönau’,
helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties,
greep Magic 1600 mm, profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming

Sepia
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Tip
Onze rvs-lisenen zijn zowel opgelegd of als in
vlakke afwerking verkrijgbaar –
waarvoor kiest u?

Yona 2 . PG 9
voordeur en zijdelen glas ‘Brasilia’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Magic 1600 mm

Het model Yona is een van onze bestsellers –
niet verwonderlijk, toch?
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Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in
plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Yona

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief
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Tip
De kleurenmonitor van de greep Vitano met
deurspioncamera kan als aanvullende optie vlak
aan de binnenzijde van de voordeur worden ingelaten.

deurspioncamera in de greep,
kleurenbeeldmonitor aan de
binnenzijde

Amato 2 . PG 8
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, greep
Vitano met deurspioncamera, vlakke rvs-stootplaat
40 mm, profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming
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Amato 2 . PG 9
voordeur en zijdeel glas ‘Aurich’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Pageno 1000 mm

Het concept
Perfect-Line
Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

“De voordeur moest bij de bouwstijl
passen – wij waren meteen verliefd op
het model Amato.”

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Overzicht

Inclusief

Accessoires

glas ‘Aurich’, opgelegde rvs-lisenen, greep Pageno

Amato
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Kwadratisch, rechtlijnig, tijdloos.

Model Willox

20

Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel (Gawor 2)
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Laat het design van de lisenen
gewoon doorlopen tot in het glas.

Accessoires

Willox 2 . PG 9
voordeur glas ‘Wolfsburg’ en zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Topas 1420 mm, vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Overzicht

Gawor 2 . PG 9
voordeur glas ‘Glasgow’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Line

Gawor & Willox
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Tip
De vlakke sleutelbescherming ziet er niet alleen
goed uit, maar beschermt het deuroppervlak
bovendien tegen krassen.

Elbano 2 . PG 9
voordeur en zijdelen glas ‘Elko’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amato met fingerprint, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming
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Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Het concept

Zorg voor contrasten met onze
designgrepen. Kijk op onze
accessoirepagina’s vanaf
pagina 222 voor nog meer keuze.

Elbano 23

glas ‘Madeira’, opgelegde rvs-lisenen, greep Meru
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

Meru 2 . PG 9
voordeur en zijdeel glas ‘Madeira’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Meru met Jatobahout

Overzicht

Rvs-lisenen ogen bijzonder
goed op donkere oppervlakken.

Meru

25

“Wij hebben veel waarde gehecht
aan de inbraakbescherming van onze voordeur
en zijn hiermee rondom tevreden.”

Brego 2 . PG 9
houtdecoratie, voordeur glas ‘Bamako’ en zijdeel glas ‘Aurich’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Jenny 500 mm,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm
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Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in
plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Tip
Desgewenst natuurlijk ook verkrijgbaar
met alternatieve beglazing.
Neem contact met ons op!
Brego
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“Wij waren op zoek naar een
voordeur, die niet iedereen heeft.”
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
(designglas Nashville: Ug 1,1 W/m²K)
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Voor een harmonisch geheel pakt u het
design van de voordeur op tot in het
glazen zijdeel.

Accessoires

Newton 2 . PG 14
voordeur designglas ‘Nepal’, helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties en glaskristalstenen,
zijdeel designglas ‘Nepal’, helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties zonder glaskristalstenen, greep Newton,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Overzicht

Newton 2 . PG 9
voordeur designglas ‘Nashville’, helder glas met
gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde, met
driedimensionele dieptewerking, greep Topas 1020 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Newton
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Tip
Desgewenst verkrijgbaar met alternatieve beglazing –
een modelonafhankelijke selectie vindt u op pagina 219.

deurspioncamera in de greep, kleurenbeeldmonitor aan de binnenzijde

Levino 2 . PG 8
houtdecoratie, voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, zijdeel glas ‘Antwerpen’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Vitano met deurspioncamera
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Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren vrije keuze uit meer dan
100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Het concept

Herkent u de voordelen van en
vleugelafdekkende voordeur?
Kijk op pagina 210 voor
meer informatie.

Levino
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Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende voordeuren zijn
bijzonder eenvoudig te reinigen en bereiken
bovendien een hogere energie-efficiëntie.

Wizard 2 . PG 9
voordeur glas ‘Wolfsburg’, en zijdelen glas ‘Adelaide’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Amato met fingerprint
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Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Het concept

Ook aan de binnenzijde
een echt highlight.

Wizard
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Hoogwaardig glasdesign –
zoals u het wenst.

designglas ‘Pretoria’, opgelegde rvs-lisenen, greep Pageno
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Vraag naar ons omvangrijk
assortiment kleurvarianten en
decoroppervlakken.

Accessoires

Pageno 2 . PG 14
designglas ‘Pretoria’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
in kleur verlopende laklaag, zwarte sierstenen en stroken van helder kristalglas,
zijdeel glas ‘Pretoria’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Pageno 1000 mm

Overzicht

Pageno 2 . PG 10
voordeur glas ‘Preston’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Jenny 500 mm

Pageno
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Klassieke kleuren in een nieuw ontwerp.

Model Alphax
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
(designglas Santiago: Ug 1,1 W/m²K)
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Accessoires

Saturn 2 . PG 10
voordeur designglas ‘Santiago’ en zijdeel designglas ‘Savona’,
helder glas met gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde, met driedimensionele
dieptewerking, greep Magic 1000 mm

Overzicht

Alphax 2 . PG 10
voordeur glas ‘Arzberg’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Topas 1020 mm

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Pas de kleur van uw voordeur aan de
kleur van uw ramen aan.

Alphax & Saturn
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Tip
Onze rvs-lisenen in 5 mm
breedte zijn verkrijgbaar in opgelegde of
vlakke uitvoering.

Vitano . PG 6
greep Viggo
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Viggo . PG 6
zijdeel Windsor met mat rvs-element en gezandstraald individueel
huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder huisnummer),
greep Topas 1620 mm

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

Model Vitano, opgelegde rvs-lisenen, greep Viggo

Techniek

De ingelaten greep zorgt voor
een echt ‘wow’-effect.

Aanvullende opties
. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

Overzicht

Inclusief

Vitano & Viggo

39

Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende voordeuren
zijn bijzonder eenvoudig te reinigen en bereiken
bovendien een hogere energie-efficiëntie.

Fairy 2 . PG 10
houtdecoratie, voordeur glas ‘Lexington’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Fairy
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Fairy 2 . PG 10
voordeur en zijdeel glas ‘Fontaine’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Fairy

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line

Onze designers hebben een geheel eigen
greep ontworpen voor het model Fairy.

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Model Fairy 2 . PG 10
voordeur en zijdelen glas ‘Lexington’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Fairy

Fairy
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Onze voordeuren worden vóór
de levering gecontroleerd. Uw veiligheid
komt bij ons op de eerste plaats.
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. in kleur afgezet deel
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Desgewenst verkrijgbaar met alternatieve beglazing –
een modelonafhankelijke selectie vindt u op pagina 219.

Accessoires

Abacus 2 . PG 10
voordeur glas ‘Alexandra’ en zijdeel glas ‘Arima’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Andrea 835 mm

Overzicht

Abacus 2 . PG 10
voordeur glas ‘Aurich’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Abacus

Abacus
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“Bij de renovatie van ons huis speelde de
warmte-isolatie een grote rol en dat gold ook
bij de keuze van onze voordeur.”
designglas ‘Sambia’, greep Tessa
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Vraag naar ons omvangrijk
assortiment decorfolies.

Accessoires

Nox 2 . PG 10
houtdecoratie, voordeur en zijdeel glas ‘Valdosta’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Adele, vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Overzicht

Nox 2 . PG 14
voordeur designglas ‘Sambia’, helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende
matteringsgradaties en glaskristalstenen, greep Tessa

Nox
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Een van onze bestseller-modellen.
glas ‘Toledo’,
vlakke rvs-stroken, greep Magic
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
buitenzijde opliggende zwarte 15mm-glasstroken / siergroeven
aan de binnenzijde of buitenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde 15mm-glasstroken in plaats van siergroeven
(alleen bij aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad) of
aan de binnenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip
Dit model is verkrijgbaar met zwarte,
opgelegde glasstroken en met matte
rvs-stroken.

Accessoires

Tanis 2 . PG 9
voordeur en zijdeel glas ‘Toledo’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Magic 1600 mm

Overzicht

Tanis 2 . PG 8
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Vitano met deurspioncamera

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

deurspioncamera in de
greep, kleurenbeeldmonitor
aan de binnenzijde

Tanis
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Tip
Dit model is verkrijgbaar met zwarte,
opgelegde glasstroken en met matte
rvs-stroken.
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
buitenzijde opliggende zwarte 15mm-glasstroken / siergroeven
aan de binnenzijde of buitenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde 15mm-glasstroken in plaats van siergroeven
(alleen bij aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad) of
aan de binnenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Jazz 2 . PG 12
houtdecor, voordeur designglas ‘Jacksonville’,
helder glas met gedeeltelijke mattering
en glaskristalstenen, greep Jenny 800 mm
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Overzicht

Accessoires

Dankzij de grote keuze aan houtdecors en
kleuren kunt u uw voordeur perfect aan de
architectuur aanpassen.

Jazz
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Het binnenaanzicht van uw nieuwe voordeur is
even belangrijk als de optiek aan de buitenzijde.
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
buitenzijde opliggende zwarte 15mm-glasstroken / siergroeven
aan de binnenzijde of buitenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde 15mm-glasstroken in plaats van siergroeven
(alleen bij aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad) of
aan de binnenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs in plaats van siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Aan weerszijden vleugelafdekkende voordeuren
zijn bijzonder eenvoudig te reinigen en bereiken
bovendien een hogere energie-efficiëntie.

Accessoires

Hunter 4 . PG 9
voordeur en zijdeel glas ‘Halifax’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Topas 1420 mm, vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Overzicht

Hunter 4 . PG 8
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Magic 1000 mm

Hunter
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Voor nog meer onderhoudsvriendelijkheid zijn
de rvs-profielen vlak ingelaten.
Model Rohan
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,7 W/m²K (Cooper 6E)
tot Ug 0,9 W/m²K (Rohan 6E)
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
vlakke 35mm-profielen van rvs aan weerszijden en
15mm-stroken van rvs (Cooper 6E)
vlakke 41mm-profielen van rvs (Rohan 6E)
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Desgewenst verkrijgbaar met alternatieve beglazing –
een modelonafhankelijke selectie vindt u op pagina 219.

Accessoires

Rohan 6E . PG 10
voordeur glas ‘Palermo’ en zijdeel glas ‘Antwerpen’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Maike

Overzicht

Cooper 6E . PG 10
voordeur glas ‘Richmond’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Jenny 500 mm

Cooper & Rohan
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Tip
Het rvs-profiel ziet er aan de binnenzijde minstens even
goed uit. Standaard bij de prijs inbegrepen.

Saruma 6E . PG 10
voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Magic 1200 mm
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Amrot 6E . PG 10
voordeur glas ‘Alexandra’ en zijdeel glas ‘Arima’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Sarah

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

Model Saruma, Refloglas, vlak rvs-profiel aan de binnenzijde

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan weerszijden vlakke 35mm-profielen van rvs
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Techniek

“De afhandeling verliep aangenaam
ontspannen. Van de voorbespreking
tot aan de montage voelden we ons in
goede handen.”

Saruma & Amrot
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ORNAMENTPROFIELEN

Kies uw favoriete model en
verfraai uw ornamentprofiel
met vlakke rvs-elementen.

ornamentprofielen boven zonder, onder met rvs-elementen
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan weerszijden opgelegde ornamentprofielen / aan de buitenzijde
naar keuze met vlakke 15mm-elementen van rvs
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
opgelegd ornamentprofiel, binnenzijde met vlakke 15mm-elementen van rvs
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Een mooie combinatie is bijv. de vlakke
rvs-stootplaat met de vlakke rvs-elementen in het
ornamentprofiel.

Accessoires

Urlaki 2E . PG 6
voordeur helder glas, greep Magic 1000 mm,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Overzicht

Megor 2 . PG 7
voordeur glas ‘Madrid’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Maike

Megor & Urlaki
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Model Brandir 2E

Tip
Ook de ornamentprofielen aan de binnenzijde zijn
verkrijgbaar met vlakke rvs-elementen.
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan weerszijden opgelegde ornamentprofielen / aan de buitenzijde
naar keuze met vlakke 15mm-elementen van rvs
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
opgelegd ornamentprofiel, binnenzijde met vlakke 15mm-elementen van rvs
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Dezelfde prijs: ornamentprofielen aan
de buitenzijde met of zonder vlakke
rvs-elementen.

Techniek

Lorien 2 . PG 7
voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Magic 1200 mm

Accessoires

Brandir 2E . PG 7
houtdecor, voordeur glas ‘Bilbao’, helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Pageno 1000 mm

Overzicht

Wega 2 . PG 7
voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Merle 1000 mm

Wega, Brandir & Lorien
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Structuur zilver
Hoogglans zwart
Structuur zwart/zilver

STRUCTUUROPPERVLAKKEN

On top – weg van het alledaagse.
Designobjecten met een buitengewone mix zorgen steeds weer voor verrassende effecten.
Wanneer materialen uit elkaar vreemde werelden worden samengevoegd, ontstaan vaak bijzondere
combinaties. Waarom dus niet bij een voordeur?
Daaruit is een serie bekende voordeuren ontstaan die wordt gecombineerd met verschillend
gestructureerde rvs-platen in een industriële esthetiek. Drie verschillende structuren kunnen als
markante oppervlakte-elementen in de afgebeelde voordeurpanelen worden geïntegreerd. Het
samenspel van licht en materiaal zorgt voor verrassend moderne effecten.
Deze elementen zijn absoluut onderhoudsvriendelijk en ongevoelig voor vingerafdrukken, krassen of
andere gebruikssporen.
Vooral het hoogglanzende rvs-element in zwart wordt voorzien van een PVD-laag, een flinterdunne
ionenlaag die dit decoratieve oppervlak zeer hard en robuust maakt.
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Structuur zwart/zilver

Het concept

Hoogglans zwart

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Structuur zilver

Perfect-Line

Per model kunt u kiezen uit drie, identiek
geprijsde rvs-elementen.

Alessio 2 . PG 8
structuur zwart/zilver, voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, greep Topas 1020 mm

Alessio 2 . PG 8
hoogglans zwart, voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, greep Topas 1020 mm

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. Hoogwaardig element:
aan de buitenzijde vlakke, rvs-structuur zilver of zwart/zilver /
siergroef aan de binnenzijde of
aan de buitenzijde vlak rvs
hoogglans zwart / siergroef aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Techniek

Alessio 2 . PG 8
structuur zilver, voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, greep Topas 1020 mm

Structuuroppervlakken & Alessio
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Akira 2 . PG 8
structuur zwart/zilver, voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, greep Twist
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Livian . PG 6
structuur zwart/zilver, zijdeel Refloglas, greep Merkur 1600 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge (Akira)
. veelvuldige glasvarianten (Akira)
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of aan beide zijden identiek
. hoogwaardig element:
aan de buitenzijde vlakke, rvs-structuur zilver of zwart/zilver /
siergroef de binnenzijde of
aan de buitenzijde vlak rvs hoogglans zwart / siergroef aan de
binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrustingen RC2 (Livian)

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas (Akira)
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrustingen RC2 (Akira)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad (Livian)
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

Per model kunt u kiezen uit drie, identiek geprijsde oppervlakken. Hier model Livian.

Geef uw voordeur een individueel tintje
met een van deze drie structuren.

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Hoogglans zwart

Accessoires

Structuur zwart/zilver

Overzicht

Structuur zilver

Basic-Line

Tip

Akira & Livian 63

“Wij waren op zoek naar een
voordeur, die niet iedereen heeft.”
structuur zwart/zilver
Model Kosmos

Per model kunt u kiezen uit drie, identiek geprijsde oppervlakken. Hier model Twist.

Tip
Kies de greep als belangrijk
designelement voor uw voordeur.

Structuur zilver
64

Structuur zwart/zilver

Hoogglans zwart

Het concept
Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

deurspioncamera in de greep,
kleurenbeeldmonitor aan de
binnenzijde

Techniek

Kosmos . PG 6
hoogglans zwart, houtdecor, zijdeel Refloglas, greep Twist,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardig element:
aan de buitenzijde vlakke rvs-structuur zilver of zwart/zilver /
siergroef aan de binnenzijde of
aan de buitenzijde vlak rvs hoogglans zwart / siergroef aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Twist . PG 6
structuur zwart/zilver, greep Vitano met
deurspioncamera

Twist & Kosmos
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MINERALE
OPPERVLAKKEN

“Eenvoud is de ultimatieve vorm van
perfectie”
Leonardo da Vinci

Moderne minerale oppervlakken bieden ruimte voor nieuwe
vormgevingswijzen.
De nieuwe oppervlakken in beton- of steen- tot roestoptiek sluiten aan bij de minimalistische stijl met industriële chic en harmoniëren daarmee perfect met moderne
architectuur of interieurvormgeving. Het absolute highlight is de unieke, levendige
en dynamische woestijnzandoptiek Taklamakan.
Daarvoor maken wij gebruik van uiteenlopende combinaties van natuurlijke
grondstoffen zoals lei, graniet, marmer, leempoeder, zand- of baksteen - zowel
optisch als haptisch een bijzondere belevenis. Onze gepatenteerde coating
garandeert onderhoudsvriendelijkheid en bestendigheid.
Op grond van de natuurlijke materialen en handmatige verwerkingsmethoden
kunnen bij deze oppervlakken kleur- en structuurafwijkingen voorkomen. Minerale
oppervlakken laten zich uitstekend combineren met profielkleuren in aardtinten.
Voorbeelden uit meer dan 100 kleuren vindt u op pagina 212.
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Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

Het concept
Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Beton

Perfect-Line

Per model kunt u kiezen uit
zes minerale oppervlakken.

Minerale oppervlakken
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Opus Mineral . PG 9
Taklamakan-optiek, greep Viggo,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Opus Mineral . PG 9
betonoptiek met mat rvs-element, zijdeel Windsor met mat rvs-element en
gezandstraald individueel huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder huisnummer),
greep Opus, vlakke rvs-stootplaat 40 mm, profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Opus Mineral.

Beton
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Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

Het concept
Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Wij hebben voor u een volkomen nieuw LED-lichtpaneel
ontwikkeld dat uw voordeur aan de binnenzijde in sfeervol
licht hult. Nadere beschrijving op pagina 220.

Tip

Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren voor de binnenzijde
. Beton
Roest
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken aan de binnenzijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Tanis, Opus & Newton
Opus
Beton
Mineral

Overzicht

Accessoires

Donkere ruimten kunnen
door het LED-lichtpaneel in de voordeur
indirect verlicht worden. Nadere beschrijving op
pagina 220.
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“Ingetogen, maar extravagant –
is ons goed gelukt, of niet?”
Model Viggo Mineral,
betonoptiek, opgelegde rvs-lisenen
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren voor de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. aan de buitenzijde minerale oppervlakken in de optiek:
Beton
Roest
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken aan de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van
siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

deurspioncamera in de
greep, kleurenbeeldmonitor
aan de binnenzijde

Vitano Mineral . PG 12
betonoptiek, zijdeel Refloglas, greep Mentor,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Techniek

Viggo Mineral . PG 12
roestoptiek, greep Vitano met deurspioncamera,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Overzicht

Accessoires

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Viggo Mineral.

Beton

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Viggo & Vitano Mineral
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Model Tonga Mineral
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren voor de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. aan de buitenzijde minerale oppervlakken in de optiek:
Beton
Roest
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken aan de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van
siergroeven
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Light-Line

Classic-Line

Milo mit Fingerprint
Oberfläche New
Autumn

Tudor Mineral . PG 12
roestoptiek, zijdeel ‘Tonga’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Santo met
fingerprint, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Techniek

Tonga Mineral . PG 12
betonoptiek, greep Topas 820 mm met fingerprint,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Overzicht

Accessoires

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Tonga Mineral.

Beton

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Tonga & Tudor Mineral
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“Het model Tonga is ronduit de
perfecte deur voor onze nieuwe loft.”
Model Topas Mineral,
betonoptiek, greep Milo met fingerprint
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder met warm edge (Sepia)
. veelvuldige glasvarianten (Sepia)
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren voor de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke vlakke 5mm-lisenen
van rvs / siergroeven aan de binnenzijde (Sepia)
aan de buitenzijde vlakke vlakke 15mm-stroken van rvs /
siergroef aan de binnenzijde (Topas)
. aan de buitenzijde minerale oppervlakken in de optiek:
Beton
Roest
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. individuele veiligheidsuitrusting RC2 (Akira)

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas (Sepia)
. hout- en decoroppervlakken aan de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van
siergroeven (Sepia)
aan de binnenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs in plaats van siergroef (Topas)
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2 (Sepia)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad (Topas)
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Light-Line

Classic-Line

Milo mit Fingerprint
Oberfläche New
Autumn

Topas Mineral . PG 12
roestoptiek, zijdeel Refloglas, greep Marek met LED-verlichting,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Techniek

Sepia 2 Mineral . PG 14
betonoptiek, voordeur Refloglas, greep Stripe,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Overzicht

Accessoires

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Topas Mineral.

Beton

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Sepia & Topas Mineral
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Tanis 2 Mineral . PG 14
betonoptiek, voordeur Refloglas, greep Vinzenz
met eikenhout, vlakke rvs-stootplaat 40 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Newton 2 Mineral . PG 15
New Black Slate-optiek, voordeur designglas ‘Nashville’,
helder glas met gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde, met
driedimensionele dieptewerking, greep Topas 1020 mm, vlakke rvsstootplaat 40 mm, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Tanis Mineral.

Beton
76

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor

Basic-Line
Light-Line

Classic-Line

Model Tanis Mineral

Techniek

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken aan de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van
siergroeven (Newton)
aan de binnenzijde opgelegde zwart 15mm-glasstroken in plaats van siergroeven
(alleen bij aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad) of aan de binnenzijde
vlakke 15mm-stroken van rvs in plaats van siergroeven (Tanis)
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
(designglas Nashville: Ug 1,1 W/m²K)
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren voor de binnenzijde
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke vlakke 5mm-lisenen van
rvs / siergroeven aan de binnenzijde (Newton), aan de buitenzijde
opgelegde zwarte 15mm-glasstroken / siergroeven aan de binnenzijde of
aan de buitenzijde vlakke 15mm-stroken van rvs / aan de
binnenzijde siergroeven (Tanis)
. aan de buitenzijde minerale oppervlakken in de optiek:
beton, roest, Taklamakan, New Autumn, New Black Slate,
New Multicolor
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Overzicht

Aanvullende opties

Perfect-Line

Het model Tanis Mineral is verkrijgbaar met
zwarte, opgelegde glasstroken in plaats van vlakke
rvs-stroken.

Inclusief

Het concept

Tip

Tanis & Newton Mineral

77

Model Line Mineral,
Taklamakan-optiek, Refloglas, greep Line
Model Line Mineral
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren voor de binnenzijde
. aan de buitenzijde minerale oppervlakken in de optiek:
Beton
Roest
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hout- en decoroppervlakken aan de binnenzijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera /
LED-verlichting (Akando)
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Line 1 Mineral . PG 12
Taklamakan-optiek, voordeur en zijdeel Refloglas, greep Line

Techniek

Akando 2 Mineral . PG 12
betonoptiek, voordeur Refloglas,
greep Harper, vlakke rvs-stootplaat 40 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Light-Line

Classic-Line

Milo mit Fingerprint
Oberfläche New
Autumn

Overzicht

Accessoires

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Akando Mineral.

Beton

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Akando & Line Mineral
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Cross 2 Mineral . PG 14
New Multicolor deel-optiek, voordeur glas ‘Anaheim’, helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, zijdelen glas ‘Melbourne A+B’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep
Cross, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs /
siergroeven aan de binnenzijde
. aan de buitenzijde gedeeltelijk minerale oppervlakken in de optiek:
Beton
Roest
Taklamakan
New Autumn
New Black Slate
New Multicolor
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. hoogwaardig designglas
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige elementen:
aan de binnenzijde opgelegde of vlakke 5mm-lisenen van rvs in plaats van
siergroeven
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Tip
Het concept

Aan weerszijden vleugelafdekkende
voordeuren zijn bijzonder eenvoudig te
reinigen en bereiken bovendien een hogere
energie-efficiëntie.

Perfect-Line

De minerale steenoppervlakken vormen
een verrassend mooi contrast met de grote
glasoppervlakken.

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

New Multicolor-optiek, greep Cross

Overzicht

Accessoires

Per model kunt u kiezen uit zes identiek geprijsde optieken in minerale oppervlakken. Hier model Cross Mineral.

Beton

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

New Multicolor
Cross Mineral
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ECHT HOUTEN OPPERVLAK

Echt houten oppervlak, greep Magic 1600 mm

Authentiek beleefbaar - voordeuren met echt houten oppervlakken.
Houtdecorfolies zijn niet alleen in de meubelbranche een oud vertrouwde
methode voor een natuurgetrouwe nabootsing van allerlei houtsoorten.
Waarom we hier naar de meubels wijzen? Heel eenvoudig: van oudsher
hebben meubels en voordeuren heel veel gemeen waar het gaat om
technische eisen en design.
Hoewel decorfolie onbetwistbaar technische voordelen heeft zoals
verwerkingsmogelijkheden en onderhoudsvriendelijkheid, hebben echt
houten objecten hun charme nooit verloren. In tegenstelling tot de
industriële eenvormigheid van folieoppervlakken is elk werkstuk van echt
hout steeds weer een unicaat. Voor de liefhebbers van natuurlijke en
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authentieke producten biedt onze voordeurencollectie nu ook modellen
met elementen van echt oud sparrenhout. Hier vindt u het karakter van
een gegroeide grondstof, met sporen van geleefde geschiedenis in plaats van
perfectionistische hoogglanspolitoer.
De multisensorische beleving door haptiek, optiek en natuurlijke geur maakt
de bewuste waarneming van de voordeur tot een fijnzinnige, waardevolle
belevenis.
Bij deze combinatie met echt hout is trekken praktisch uitgesloten. Daarvoor
zorgt een drielaagse opbouw van houten platen in verbinding met aluminium
deklagen. Trouwens: ook de combinatie met moderne structuurlak
op de aluminium deklagen kan uiterst boeiende vormgevingsvarianten
teweegbrengen.

Het concept

Tip

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Elementen van echt hout stralen
natuurlijke warmte uit.
De boeiende combinatie van
gezelligheid en natuurlijkheid.

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. veelvuldige glasvarianten
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. aan de buitenzijde vlak element van echt hout

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. Individuele veiligheidsuitrusting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Techniek

Quinn 2 . PG 15
voordeur en zijdeel glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, greep Magic 1600 mm

Quinn
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“Het echte hout weerspiegelt
zich in ons hele huis.”

Model Nico, echt houten oppervlak, rvs-element, greep Jesper
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder met warm edge (Salvo)
. veelvuldige glasvarianten (Salvo)
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige elementen:
aan de buitenzijde vlakke 130mm-stroken van rvs / aan de
binnenzijde glad (Nico)
. aan de buitenzijde vlak element van echt hout

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting (Nico)
. Individuele veiligheidsuitrusting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad (Nico)
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Kies de greep als belangrijk
designelement voor uw voordeur.

Accessoires

Nico . PG 15
zijdeel Refloglas, greep Jesper

Overzicht

Salvo 2 . PG 15
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Line

Salvo & Nico
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Edel hout voor
zover het oog reikt.

Model Largo
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Inclusief

Aanvullende opties

. aan buitenzijde vleugelafdekkend deurblad
. vrije keuze uit meer dan 100 kleuren
buitenzijde / binnenzijde verschillend of beide
zijden identiek (Largo alleen binnenzijde)
. aan de buitenzijde vlak element van echt hout

. aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. decoroppervlakken / aan een zijde (Largo) of aan weerszijden (Campo)
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting (Largo)
. Individuele veiligheidsuitrusting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

Largo . PG 14
betonoptiek in combinatie met echt hout, zijdeel helder glas, greep Viggo

Overzicht

Campo . PG 14
greep Magic 1000 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Campo & Largo
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Basic-Line.

‘Al vroeg leren we om zelf vorm te
geven.’
Met de modellen van de Basic-Line-serie kiest u voor een voordelige instap. Het mooie daarvan: ook hier kunt u vertrouwen op onze beproefde kwaliteit. De basisuitvoering omvat een witte voordeur met een in de deurvleugel geplaatst
deurblad en vier glassoorten naar keuze.
Basic-Line aanvullende opties – het modulaire systeem.
Door het modulaire systeem van de Basic-Line kunt u uw droomdeur heel eenvoudig opwaarderen met afzonderlijke
aanvullende opties. U bepaalt de uitvoering en dus de prijs.
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Modelonafhankelijk

Het concept

INCLUSIEF

Basic-Line uitrustingselementen

Modelafhankelijk

in de deurvleugel geplaatst deurblad
dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,1 W/m²K afstandhouder
zwart met warm edge

Perfect-Line

aan de buitenzijde 35 mm opgelegde
rvs-profielen / aan de binnenzijde
zonder rvs-profiel
aan de buitenzijde 5mm- of
15mm-siergroeven / aan
binnenzijde zonder siergroeven

vier glassoorten naar keuze: Chinchilla
wit, helder glas, Mastercarré, volledig
gematteerd ‘Bonn’

Basic-Line

(z. pag. 219)

Classic-Line

witte voordeur

driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,7 W/m²K
hoogwaardig designglas
vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en binnenzijde verschillend
of beide zijden identiek
hout- en decoroppervlakken / aan een
of aan weerszijden (behalve modellen
met siergroeven)

Light-Line

hoogwaardige designgrepen, optioneel met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
individuele
veiligheidsuitrusting RC2

Techniek

aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad

Voeg heel eenvoudig aanvullende opties toe en geef uw
voordeur zo een heel persoonlijke tintje

aan weerszijden 35 mm
opgelegde rvs-profielen of aan weerszijden
5 mm / 15 mm siergroeven
vlakke 35mm-profielen van rvs /
aan een of aan weerszijden

Accessoires

Basic-Line aanvullende opties

vlakke rvs-stootplaat 40 mm
bij vleugelafdekkend deurblad

Overzicht

afgestemd binnen- en buitenaanzicht
op het design afgestemde volledig glazen
zijdelen

De verschillende mogelijkheden vindt u in de informatie op de betreﬀende modelpagina’s.

Basic-Line
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Eenvoudig, bouwstijl-onafhankelijk & voordelig.
Onze Basic.

»

Basic

Basic
greep Magic 1600 mm
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Basic

Basic
vleugelafdekkend deurblad, zijdeel glas ‘Adelaide’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Topas 1620 mm,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Het concept

Tip

Basic-Line
Classic-Line

Model Basic met vleugelafdekkend
deurblad aan de binnenzijde en ingezet
LED-lichtpaneel.

Light-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en
binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Perfect-Line

Het optioneel verkrijgbare LED-lichtpaneel voor de binnenzijde is bij het
model Basic een echte blikvanger.

Basic

91 91

greep Memo met element van thermisch behandeld beukenhout

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. aan de buitenzijde 5mm-siergroeven / aan binnenzijde zonder siergroeven.
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

Aanvullende opties
. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en binnenzijde verschillend of
beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. 5mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen
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SIERGROEVEN
De uitgekiende indeling van de siergroeven.
Eenvoud en rechtlijnigheid bepalen de optiek van onze modellen met
siergroeven. Siergroeven vormen niet alleen een aantrekkelijk designelement, ze vormen eveneens een bijzonder contrast met het voor
de rest eenvoudige en gesloten oppervlak van uw voordeur.
De siergroeven zijn modelafhankelijk verkrijgbaar in zowel 5 mm
als 15 mm breedte. Desgewenst krijgt u een afgestemd binnen- en
buitenaanzicht, dus met uitsparingen aan weerszijden in de vorm van
groeven in uw nieuwe voordeur.

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

»

Basic

Light-Line

Basic

Accessoires

Techniek

Keno . PG 2
PG 2 vleugelafdekkend deurblad, zijdeel glas ‘Kent’, helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Memo met thermisch behandeld
beukenhout en fingerprint

Overzicht

Keno . PG 2
greep Merkur 1000 mm

Keno
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»

Basic

Timon . PG 1
greep Maike

Timon . PG 1
PG 1 vleugelafdekkend deurblad,
zijdeel glas ‘Kansas A’, helder glas
met gedeeltelijke mattering, greep Merkur 1600 mm

»

Basic

Panteon . PG 1
greep Merkur 1200 mm
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Basic

Basic

Panteon . PG 1
vleugelafdekkend deurblad,
zijdeel glas ‘Pasadena A’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Twist met reliëf in het middengedeelte

Het concept

aan binnenzijde vleugelafdekkend deurblad
met siergroeven

Perfect-Line

in de deurvleugel geplaatst deurblad
zonder siergroeven

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Light-Line

De binnenzijde van uw voordeur is minstens even
belangrijk als de buitenzijde.

Techniek

Waarom dan geen vleugelafdekkend deurblad met
siergroeven aan de binnenzijde?

Inclusief

Accessoires

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. aan de buitenzijde 5mm-siergroeven / aan binnenzijde zonder siergroeven (Timon)
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven / aan binnenzijde zonder siergroeven (Panteon)
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

Aanvullende opties

Laat het design van de voordeur doorlopen tot in het zijdeel –
zo ontstaat een harmonisch geheel.

Timon & Panteon

Overzicht

Tip

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en binnenzijde verschillend of beide
zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. siergroeven aan weerszijden (5 mm Timon), (15 mm Panteon)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen
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Filigrane siergroeven verlenen uw voordeur
een heel bijzondere optiek.
Model Joris
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. aan de buitenzijde 5mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en binnenzijde verschillend
of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. 5mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

deurspioncamera in de greep,
kleurenbeeldmonitor aan de binnenzijde

»

Basic

Billi . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, zijdeel glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Vitano met deurspioncamera, vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Techniek

Light-Line

Billi . PG 2
greep Magic 1600 mm

Classic-Line

Basic-Line

Basic

»

Basic

Accessoires

Basic

Joris . PG 2
vleugelafdekkend deurblad,
zijdeel glas ‘Colorado’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Topas 1220 mm

Overzicht

Joris . PG 2
greep Merkur 1400

Billi & Joris

97

Tip
Desgewenst verkrijgbaar met vijf horizontale
siergroeven.

»

Basic

Basic . PG 1
greep Maike
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Basic

Basic . PG 1
vleugelafdekkend deurblad, zijdeel glas ‘Baku’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Viggo

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. 15mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Een mooie greep vormt de
optimale afronding van
de voordeur.
Basic
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“Een rechtlijnige voordeur siert nu
onze ingang.”

Designgreep Viggo
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. 15mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Camillo . PG 1
vleugelafdekkend deurblad,
zijdeel glas ‘Antwerpen’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Topas 1620 mm, vlakke rvs-stootplaat 40 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

Techniek

Light-Line

Camillo . PG 1
greep Merkur 1000 mm

»

Basic

Accessoires

Basic

Cenzo . PG 1
vleugelafdekkend deurblad,
zijdeel glas ‘Halifax’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Viggo

Overzicht

Cenzo . PG 1
greep Merkur 1000 mm

Camillo & Cenzo
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»

Basic

Move . PG 1
greep Maike
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Basic

Move . PG 1
vleugelafdekkend deurblad, zijdeel glas ‘Tulsa A’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Merkur 1600 mm

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. witte voordeur
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven
. individuele veiligheidsuitrusting RC2

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en binnenzijde
verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. 15mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. LED-lichtpaneel ingezet aan de binnenzijde van het deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Wij hebben voor het model Move een
heel eigen glasdesign voor het zijdeel
ontworpen.

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Move
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit,
helder glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. 15mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Ons kleurenspectrum omvat meer dan
100 kleuren. Wij adviseren u graag.

»

Basic

Techniek

Light-Line

Basic

Accessoires

Robin 2 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas ‘Halifax’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Topas 1420 mm,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

Overzicht

Robin 2 . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, greep Maike

Robin

105

»

Basic

Belcanto 2 . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Maike

Basic

Belcanto 2 . PG 5
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur designglas ‘Tessin’, helder glas met gedeeltelijke mattering aan voor- en achterzijde, met driedimensionele dieptewerking, greep Topas 1020 mm

Basic

Belcanto 2 . PG 6
vleugelafdekkend deurblad, voordeur designglas ‘Algarve’, helder glas met
gedeeltelijke mattering in twee verschillende matteringsgradaties en glaskristalstenen, zijdelen glas ‘Halifax’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Jenny
800 mm, vlakke rvs-stootplaat 40 mm
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. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
(designglas Tessin: Ug 1,1 W/m²K)
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. 15mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Perfect-Line

Aanvullende opties

Basic-Line

Inclusief

Het concept

De keus is aan u –
gereduceerd of opgewaardeerd
en op uw behoeften afgestemd.

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Model Belcanto 2
met vleugelafdekkend deurblad aan de binnenzijde,
zonder siergroeven aan de binnenzijde.

Belcanto
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deurspioncamera in de greep, kleurenbeeldmonitor aan de binnenzijde

»

Basic

Astor 2 . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, greep Maike

Deniz 2 . PG 2
voordeur helder glas, greep Maike
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Astor 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, greep
Vitano met deurspioncamera

»

Basic

Basic

Basic

Deniz 2 . PG 4
vleugelafdekkend deurblad, voordeur designglas
‘Durban’, helder glas met gedeeltelijke mattering in twee
verschillende matteringsgradaties, greep Magic 1800 mm

Het concept
Basic-Line

Perfect-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. 15mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Model Astor 2 . PG 3
glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering

Accessoires

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 15mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Astor & Deniz
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»

Basic

Lennox 2 . PG 2
voordeur helder glas, greep Maike

Primero 2 . PG 2
voordeur helder glas, greep Merkur
1000 mm

110

Lennox 2 . PG 5
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur designglas ‘Durban’, helder glas met gedeeltelijke
mattering in twee verschillende matteringsgradaties, greep
Marek 800 mm met LED-verlichting

»

Basic

Basic

Basic

Primero 2 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas ‘Posen’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Line, profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek

Tip

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,1 W/m²K (Primero 2)
tot Ug 1,4 W/m²K (Lennox 2)
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit,
helder glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 5mm-siergroeven /
aan binnenzijde zonder siergroeven

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,7 W/m²K (Primero 2)
tot Ug 0,9 W/m²K (Lennox 2)
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. 5mm-siergroeven aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Aan weerszijden vleugelafdekkende
voordeuren zijn bijzonder eenvoudig te reinigen en
bereiken bovendien een hogere energie-efficiëntie.

Lennox & Primero
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Een model, twee varianten.
Maak uw geheel eigen keuze.
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
.dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen /
aan de binnenzijde zonder rvs-profiel (Faunus 6E)

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Faunus 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Faunus 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Faunus 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, zijdeel Windsor met mat rvs-element en gezandstraald individueel
huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder huisnummer), greep Line, vlakke
rvs-stootplaat 40 mm

»

Basic

Faunus 6E . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, rvs-profiel aan de
buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Maike

Overzicht

Accessoires

Basic

Techniek

Light-Line

Faunus 2 . PG 1
voordeur helder glas, greep Merkur 1600 mm

Faunus 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas ‘Liverpool’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, rvs-profiel aan de
buitenzijde, zonder profiel aan de binnenzijde, greep Jenny
800 mm

Faunus
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»

Basic

Marlo 2 . PG 1
voordeur glas Chinchilla wit,
greep Maike

Marlo 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur helder glas, zijdeel glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Danilo,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

»

Basic

Marlo 6E . PG 2
voordeur glas Chinchilla wit, rvs-profiel
aan de buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Maike
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Basic

Basic

Marlo 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie,
voordeur en zijdeel glas ‘Liverpool’, helder glas met gedeeltelijke mattering, rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder profiel
aan de binnenzijde, greep Jenny 500 mm

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Marlo 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Marlo 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
.dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit,
helder glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen /
aan de binnenzijde zonder rvs-profiel (Marlo 6E)

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Het concept

“De voordeur-configurator
heeft ons bij onze beslissing
uitstekend geholpen.”

Marlo
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Eén model – talloze mogelijkheden.

Model. Laguna 6E

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen / aan
de binnenzijde zonder rvs-profiel (Laguna 6E)
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Aanvullende opties
. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Laguna 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Laguna 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Laguna 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie,
voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Line

»

Basic

Laguna 6E . PG 2
voordeur glas Mastercarré,
rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder
profiel aan de binnenzijde, greep Merkur
1600 mm

Overzicht

Accessoires

Basic

Techniek

Light-Line

Laguna 2 . PG 1
voordeur helder glas, greep Maike

Laguna 6E . PG 4
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Lindos’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder
profiel aan de binnenzijde, greep Marek 1200 mm met
LED-verlichting, vlakke rvs-stootplaat 40 mm
Laguna
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»

Basic

Heldan 2 . PG 1
voordeur glas Chinchilla wit,
greep Merkur 1600 mm

Heldan 6E . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, rvs-profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde,
greep Maike
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Heldan 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Havanna’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Nova

»

Basic

Basic

Basic

Heldan 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie,
voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder profiel
aan de binnenzijde, greep Merle 1000 mm

Inclusief

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Heldan 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Heldan 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Voeg heel eenvoudig aanvullende
opties toe en geef zo uw voordeur
een heel persoonlijke tintje.

Overzicht

Aanvullende opties

Het concept

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen /
aan de binnenzijde zonder rvs-profiel (Heldan 6E)

Heldan
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Verhoog de veiligheid van uw voordeur met
eenvoudige aanvullende opties.
greep Meru met jatobahout
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Model Lenwe 2

Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen / aan
de binnen-zijde zonder rvs-profiel (Lenwe 6E)

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Lenwe 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Lenwe 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

»

Basic

Lenwe 2 . PG 1
voordeur glas Chinchilla wit,
greep Maike

Classic-Line

Basic-Line

Basic

»

Basic

Accessoires

Basic

Techniek

Light-Line

Lenwe 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas
Satinato decor stripes, greep Meru met jatobahout, vlakke
rvs-stootplaat 40 mm, profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming

Lenwe 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Topas 1620 mm met fingerprint

Overzicht

Lenwe 6E . PG 2
voordeur helder glas, rvs-profiel aan de
buitenzijde, zonder profiel aan de binnenzijde,
greep Merkur 1000 mm

Lenwe
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»

Basic

Balar 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Merkur
1000 mm

Balar 2 . PG 1
voordeur helder glas, greep Maike

»

Basic

Morias 2 . PG 1
voordeur glas Chinchilla wit,
greep Maike
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Basic

Basic

Morias 2 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Malawi’ en zijdeel
glas ‘Antwerpen’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Jenny 800 mm

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line

“Dankzij de voordeur-configurator konden
wij heel eenvoudig zien hoe de gekozen
voordeur er in ons huis uitziet.”

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Model Balar 2
met in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde

Balar & Morias
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»

Basic

Tiros 2 . PG 1
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, greep Maike

Tiros 2 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Goa’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel helder
glas, greep Danilo, vlakke rvs-stootplaat 40 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

»

Basic

Tiros 6E . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, rvs-profiel aan de buitenzijde,
zonder profiel aan de binnenzijde, greep
Maike
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Basic

Basic

Tiros 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, rvs-profiel aan
de buitenzijde, zonder profiel aan de binnenzijde, greep
Amato met fingerprint, profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Tiros 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Tiros 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen / aan
de binnenzijde zonder rvs-profielen (Tiros 6E)

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Het concept

“Wij wilden een vriendelijk,
open en moderne voordeur.
Dat is ons gelukt.”

Tiros
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“Wij waren meteen dik tevreden
met onze nieuwe voordeur.”

126

Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 100 mm opgelegde rvs-elementen /
aan de binnenzijde zonder rvs-elementen

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 100 mm opgelegde rvs-elementen
. vlakke 100 mm rvs-elementen / aan een of aan weerszijden
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Dit model is ook verkrijgbaar zonder rvs-elementen (Neptun 4).

»

Basic

Techniek

Light-Line

Basic

Accessoires

Neptun 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, voordeur helder glas,
zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
rvs-elementen aan de buitenzijde, zonder elementen aan de
binnenzijde, greep Vinzenz met eikenhout

Overzicht

Neptun 2 . PG 2
voordeur helder glas, rvs-elementen aan
de buitenzijde, zonder elementen aan de
binnenzijde, greep Merkur 1600 mm

Neptun
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»

Basic

Venus 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur en zijdeel glas ‘Antwerpen’, helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Topas 1420 mm, vlakke
rvs-stootplaat 40 mm

Venus 2 . PG 1
voordeur helder glas, greep Maike

»

Basic

Venus 6E . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, rvs-profiel aan de
buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Merkur 1200 mm
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Basic

Basic

Venus 6E . PG 4
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Nelson’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder profiel aan
de binnenzijde, greep Steps

Het concept

aan binnenzijde vleugelafdekkend deurblad
met rvs-profiel

»

Basic

Light-Line

Classic-Line

Basic

Basic-Line

Perfect-Line

in de deurvleugel geplaatst deurblad
zonder rvs-profiel

De binnenzijde van uw voordeur is minstens
even belangrijk als de buitenzijde.

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen / aan
de binnenzijde zonder rvs-profiel (Venus 6E)

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100
kleuren buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Venus 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Venus 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen
Venus
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Overzicht

Inclusief

Accessoires

Techniek

Waarom dan geen vleugelafdekkend deurblad en
rvs-profiel aan de binnenzijde?

“Wij hadden direct het
gevoel, goed advies te krijgen.”

Model Line 1, glas ‘Bonn’, greep Line
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
(Flow)
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

»

Basic

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Line 1 . PG 1
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Bonn’,
volledig gematteerd, zijdeel glas ‘Quebec’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Line

»

Basic

Flow 2 . PG 1
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
greep Merkur 1000 mm

Overzicht

Accessoires

Basic

Techniek

Light-Line

Line 1 . PG 1
voordeur helder glas, greep Maike

Flow 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur en zijdeel Reﬂoglas, greep Flow

Line & Flow
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Hout- en decoroppervlakken liggen helemaal in de trend.

Model Trendy 2
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,4 W/m²K (Namo 2)
tot Ug 1,1 W/m²K (Trendy 2)
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,9 W/m²K (Namo 2)
tot Ug 0,7 W/m²K (Trendy 2)
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line

»

Basic

Namo 2 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas ‘Norwich’ en zijdeel glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Merkur 1600 mm

»

Basic

Trendy 2 . PG 1
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, greep Merkur 1600 mm

Overzicht

Accessoires

Basic

Techniek

Light-Line

Namo 2 . PG 1
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, greep Maike

Classic-Line

Basic-Line

Basic

Trendy 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie,
voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Merkur 1600 mm

Namo & Trendy
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»

Basic

Juno 4 . PG 1
voordeur helder glas, greep Maike

Juno 6E . PG 2
voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder
profiel aan de binnenzijde, greep Maike
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Juno 4 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Ecuador’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Danilo,
vlakke rvs-stootplaat 40 mm

»

Basic

Basic

Basic

Juno 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur
glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering,
rvs-profiel aan de buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Merkur 1800 mm

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen / aan
de binnenzijde zonder rvs-profiel (Juno 6E)

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Juno 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Juno 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Model Juno 4
met vleugelafdekkend deurblad aan de binnenzijde

Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende voordeuren
zijn bijzonder eenvoudig te reinigen en bereiken
bovendien een hogere energie-efficiëntie.

Juno
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»

Basic

Comero 5E . PG 2
voordeur helder glas, rvs-profiel aan
de buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Merkur 1600 mm

Corax1 . PG 1
voordeur helder glas, greep Maike
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Comero 5E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, rvs-profiel aan
de buitenzijde, zonder profiel aan de binnenzijde, greep
Noelle, vlakke rvs-stootplaat 40 mm

»

Basic

Basic

Basic

Corax 1 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie,
voordeur glas ‘Antwerpen’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Cross

Aanvullende opties

Voordeur of andere toegangsdeur.
Uw gebruiksdoeleinde staan alle
deuren open.

Perfect-Line

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,4 W/m²K (Comero)
tot Ug 1,1 W/m²K (Corax)
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit,
helder glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen / aan de
binnenzijde zonder rvs-profiel (Comero)

Het concept

Inclusief

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,9 W/m²K (Comero) tot Ug 0,7 W/m²K
(Corax) afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Comero)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of aan weerszijden (Comero)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Comero & Corax
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Tip
Wij adviseren bij deze modellen een driedubbel
warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
volledig gematteerd ‘Bonn’.

»

Basic

Cook . PG 3
voordeur glas Chinchilla wit,
greep Maike

Navajo . PG 3
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, greep Merkur 1200 mm
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Cook . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas
‘Bonn’, volledig gematteerd, greep Merle, vlakke
rvs-stootplaat 40 mm

»

Basic

Basic

Basic

Navajo . PG 6
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas Madras Uadi
wit, greep Stella

Inclusief

Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

. aan een zijde vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. volledig gematteerd ‘Bonn’
(alleen verkrijgbaar in combinatie met driedubbel warmte-isolatieglas)
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. Individuele veiligheidsuitrusting
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Onze tijdloze spijlmodellen
kunnen onafhankelijk van de
bouwstijl worden toegepast.

Overzicht

Aanvullende opties

Het concept

. in de deurvleugel geplaatst deurblad dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. twee glassoorten naar keuze:
Chinchilla wit, helder glas
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel

Cook & Navajo
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»

Basic

Argo 2 . PG 1
voordeur glas ‘Bonn’, volledig
gematteerd, greep Merkur 1200 mm

Argo 2 . PG 2
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Liverpool’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas
‘Bonn’, volledig gematteerd, greep Topas 1620 mm,
profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

»

Basic

Argo 6E . PG 2
voordeur glas Mastercarré, rvs-profiel
aan de buitenzijde, zonder profiel aan de
binnenzijde, greep Maike

140

Basic

Basic

Argo 6E . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur en zijdeel
glas ‘Baku’, helder glas met gedeeltelijke mattering, rvs-profiel aan
de buitenzijde, zonder profiel aan de binnenzijde, greep Merkur
1600 mm, profielcilinderrozet met vlakke sleutelbescherming

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit,
helder glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel
. aan de buitenzijde 35 mm opgelegde rvs-profielen /
aan de binnenzijde zonder rvs-profiel (Argo 6E)

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. aan weerszijden 35 mm opgelegde rvs-profielen (Argo 6E)
. vlakke 35mm-profielen van rvs / aan een of
aan weerszijden (Argo 6E)
. vlakke rvs-stootplaat 40 mm bij vleugelafdekkend deurblad
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Tip

Inclusief

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Het concept

Model Argo 2

Vraag naar ons omvangrijk
assortiment
decoroppervlakken.
Argo
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Classic-Line.

Klassieke vormen en ornamentprofielen modern geïnterpreteerd.
Met de modellen van de Classic-Line serie hebt u gekozen voor een voordelige instapprijs. Het mooie daarvan: ook hier
kunt u vertrouwen op onze beproefde kwaliteit. De basisuitvoering omvat een witte voordeur met een in de deurvleugel
geplaatst deurblad en vier glassoorten naar keuze.
Classic-Line aanvullende opties – het modulaire systeem.
Door het modulaire systeem van de Classic-Line kunt u uw droomdeur heel eenvoudig opwaarderen met afzonderlijke
aanvullende opties. U bepaalt de uitvoering en dus de prijs.
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Modelonafhankelijk

Het concept

INCLUSIEF

Classic-Line uitrustingselementen

Modelafhankelijk

in de deurvleugel
geplaatst deurblad
dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart
met warm edge

Perfect-Line

ornamentprofielen aan weerszijden
aan weerszijden zonder profiel,
aan de binnen- en buitenzijde met
6mm-siergroeven

vier glassoorten naar keuze: Chinchilla
wit, helder glas, Mastercarré, volledig
gematteerd ‘Bonn’

afgestemd binnen- en buitenaanzicht
Basic-Line

(z. pag. 219)

Classic-Line

witte voordeur

driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,7 W/m²K
hoogwaardig designglas
vrije kleurkeuze uit meer dan
100 kleuren buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek

Light-Line

ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
individuele veiligheidsuitrusting RC2
opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
afgestemd binnen- en buitenaanzicht
op het design afgestemde paneelen volledig glazen zijdelen

Overzicht

hout- en decoroppervlakken / aan een
of aan weerszijden (behalve modellen
met siergroeven)

hoogwaardige designgrepen, optioneel met fingerprint / deurspioncamera / LED-verlichting
Techniek

aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad

Voeg heel eenvoudig aanvullende opties toe en geef zo
uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

Accessoires

Classic-Line aanvullende opties

De verschillende mogelijkheden vindt u in de informatie op de betreﬀende modelpagina’s.

Classic-Line
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Met glaskristalstenen avanceert uw
voordeur tot een echt sieraad.

designglas ‘Montevideo’, helder glas
met gedeeltelijke mattering en heldere facetstenen

Maestro 1 . PG 11
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas-in-lood ‘Matera’, onderglas Spectrum
grijs, midden met helder facetmotief, hoeken helder glas
met ingeslepen facetten, greep Sacora, sokkelprofiel
‘Classic’
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Maestro 1 . PG 11
voordeur designglas ‘Montevideo’,
helder glas met gedeeltelijke mattering en heldere
facetstenen, greep Tilla

glas-in-lood ‘Matera’, onderglas Spectrum grijs, met helder
facetmotief, hoeken helder glas met ingeslepen facetten

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden,
zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’ bij
vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen
Maestro

Accessoires

Techniek
Alle modellen zijn ook verkrijgbaar met individuele
veiligheidsuitrustingen zoals RC2.
Neem contact met ons op!

Aanvullende opties

Overzicht

Tip

Inclusief
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Bewuster leven. Bewuster wonen.

Falarim 1 . PG 5
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Maike
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Falarim 1 . PG 4
voordeur Chinchilla wit, greep Danilo

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend
deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buitenen binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan
weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur
dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’ bij vleugelafdekkend
deurblad
. op het design afgestemde paneel- en volledig
glazen zijdelen
Falarim 147

Accessoires

Techniek
Desgewenst verkrijgbaar met tal van
andere beglazingen.

Aanvullende opties

Overzicht

Tip

Inclusief

De comeback van een klassieker.

Model Japis 3 met vleugelafdekkend deurblad aan de binnenzijde
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Alle modellen zijn verkrijgbaar in een aan één of
aan weerszijden vleugelafdekkende uitvoering.

Accessoires

Japis 3 . PG 9
voordeur glas-in-lood ‘Jütland’, rand Parsol grijs
met ingeslepen facetten, midden Gotik wit met grijs
facetmotief, greep Roxy

Overzicht

Japis 3 . PG 7
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie,
voordeur glas ‘Messina’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Noelle

Japis
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden, zonder blinde
zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de deklaag /
aan een of aan weerszijden
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde paneel- en volledig glazen zijdelen

Japis 1 . PG 10
vleugelafdekkend deurblad, designglas ‘Celle’, midden:
Spectrum grijs, rand: ijsbloemenglas, hoeken: cameoglas
blauw met gezandstraald bloemenmotief, greep Amelie,
sokkelprofiel ‘Classic’
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Japis 1 . PG 9
voordeur en zijdeel glas ‘Verona’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Maike

Het concept
Perfect-Line
Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

“Ondanks een moderne inrichting wilden wij het
karakter van het oude gebouw behouden.”

Accessoires

Tip

Overzicht

Het designglas ‘Celle’ is alternatief verkrijgbaar met grijze,
groene of rode glashoeken met gezandstraald bloemenmotief.

Japis
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Rechtlijningheid en harmonie
vormen hier geen tegenspraak.

Izar 1 . PG 7
voordeur designglas ‘Mainau’, helder glas gematteerd
met helder ingeslepen facetten en sterren, greep Maike

152

Izar 1 . PG 6
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Amelie,
sokkelprofiel ‘Classic’

designglas ‘Mainau’, helder glas gematteerd met helder
ingeslepen facetten en sterren

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Techniek

Light-Line
Desgewenst verkrijgbaar in tal van andere RAL-kleuren (ook aan binnen- en buitenzijde verschillend).

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden,
slankere sierprofielen aan de binnenzijde
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en
binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen
Izar

Overzicht

Tip

Inclusief

Accessoires

Model Izar 1 met in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde
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glas-in-lood ‘Resedor’, Spectrum grijs,
facetmotief helder
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde paneel- en volledig glazen zijdelen

Het concept
Accessoires

Minoris 1 . PG 9
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas-in-lood ‘Resedor’, Spectrum grijs,
facetmotief helder, greep Adele, sokkelprofiel ‘Classic’

Overzicht

Minoris 1 . PG 7
houtdecoratie, voordeur glas ‘Medan’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, zijdeel glas ‘Bonn’, volledig gematteerd, greep Maike

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Liefdevolle details voor een romantisch
statement.

Minoris
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Tip
Alle glazen verkrijgbaar als driedubbel warmte-isolatieglas.

Ramino 3 . PG 7
voordeur designglas ‘Mainau’, helder glas gematteerd
met helder ingeslepen facetten en sterren, greep Maike
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Ramino 3 . PG 5
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’, helder
glas met gedeeltelijke mattering, greep Maike

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken /
aan een of aan weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Perfect-Line

Aanvullende opties

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Inclusief

Model Ramino 3 met vleugelafdekkend deurblad aan de binnenzijde

Ramino 157

Moderne landhuisstijl in een nieuw jasje.
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Pas de kleur van uw voordeur aan de kleur
van uw ramen aan.

Accessoires

Saruma 2 . PG 9
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas
met gedeeltelijke mattering, greep Ameland

Overzicht

Saruma 2 . PG 14
vleugelafdekkend deurblad, voordeur designglas
‘Rose¬ville’, helder glas met ingeslepen groeven,
greep Topas 1020 mm

Saruma
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Op maat gemaakte levenskwaliteit.

Achat 2 . PG 7
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur en zijdeel Chinchilla wit,
greep Maike, sokkelprofiel ‘Classic’
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Achat 2 . PG 8
voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Magic 1200 mm

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en
binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’ bij vleugelafdekkend
deurblad
. op het design afgestemde paneel- en volledig glazen
zijdelen
Achat
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Accessoires

Techniek
Uw voordeur wordt individueel op maat gemaakt.

Aanvullende opties

Overzicht

Tip

Inclusief

‘Thuis is familie. Een plaats
om je goed te voelen.’
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. aan de buitenzijde sierrooster van gegoten aluminium (zwenkbaar voor de reiniging)
Ameland 3 zonder bloemenmotief
Ameland 1 met bloemenmotief

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken /
aan een of aan weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Wees uw eigen kleurdesigner:
bijv. met wit en grijs, de trend in de
Scandinavische stijl.

Accessoires

Ameland 1 . PG 11
vleugelafdekkend deurblad, voordeur helder glas,
aan buitenzijde aluminium sierrooster met bloemenmotief,
greep Adele

Overzicht

Ameland 3 . PG 11
vleugelafdekkend deurblad, voordeur helder glas,
aan buitenzijde aluminium sierrooster, greep
Amelie, sokkelprofiel ‘Classic’

Ameland
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“Wij waren op zoek naar een
voordeur, die niet iedereen
heeft.”

Hoogwaardige ornamentprofielen verlenen de modellen Tholen,
Terschelling en Vlieland een onmiskenbaar design.

Model Tholen
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,4 W/m²K (Terschelling / Vlieland)
tot Ug 1,1 W/m²K (Tholen) afstandhouder zwart met
warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,9 W/m²K (Terschelling / Vlieland)
tot Ug 0,7 W/m²K (Tholen)
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de deklaag /
aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’ bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Al onze Classic-Line modellen hebben een op
elkaar afgestemd binnen- en buitenaanzicht.
Hier met ornamentprofielen aan weerszijden.

Vlieland 1 . PG 6
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas ‘Antwerpen’, helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Adele

Accessoires

Terschelling 2 . PG 9
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur designglas ‘Tilburg’, helder glas met
gedeeltelijke mattering en glaskristalstenen,
greep Amelie

Overzicht

Tholen 2 . PG 6
vleugelafdekkend deurblad,
voordeur glas ‘Berlin’, helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Maike

Tholen, Terschelling & Vlieland
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De hoogwaardige en liefdevolle decoratie maakt dit
model tot iets heel bijzonders.
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en binnenzijde
verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Vraag naar ons omvangrijk assortiment hout- en
decoroppervlakken.

Accessoires

Jarik 1 . PG 7
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur glas ‘Messina’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdeel glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Tilla, sokkelprofiel ‘Classic’

Overzicht

Jarik 1 . PG 9
voordeur glas-in-lood ‘Piemont’, Madras Uadi wit met
helder facetmotief, greep Noelle

Jarik
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Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende voordeuren
zijn bijzonder goed te reinigen, bereiken een
hogere energie-eﬃciëntie en zien er bovendien beter uit.

Star 1 . PG 7
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas Parsol grijs
gewelfd, greep Adele, sokkelprofiel ‘Classic’
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Star 1 . PG 6
houtdecoratie, voordeur glas Chinchilla wit, greep Amelie

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en
binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden,
zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Star 169

glas-in-lood ‘Kappa’, rand Spectrum waterglas zwart, midden
ijsbloem met ingeslepen facetten en helder facetmotief
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit,
helder glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of
beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken /
aan een of aan weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een
andere kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

Star 3 . PG 10
tweevleugelig, voordeuren glas-in-lood ‘Kappa’, rand Spectrum waterglas zwart, midden ijsbloem met
ingeslepen facetten en helder facetmotief, greep Amelie

Overzicht

Door de hoogwaardig vervaardigde glas-in-loodelementen is deze voordeur een echte blikvanger.

Star
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Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende voordeuren zijn
bijzonder eenvoudig te reinigen en bereiken bovendien
een hogere energie-eﬃciëntie.

Maurus 1 . PG 11
voordeur glas-in-lood ‘Bacopa’, Gotik wit,
smalle, verticale stroken en facetmotief
Spectrum grijs, cirkels in facetmotief ijsbloemglas,
greep Amelie
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Maurus 1 . PG 10
vleugelafdekkend deurblad, voordeur designglas
‘Mainau’, helder glas gematteerd met helder ingeslepen
facetten en sterren, boven en beneden volledig
gematteerd, greep Noelle

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken /
aan een of aan weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Maurus
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De stijlelementen van het huis
weerspiegelen zich in de voordeur.

Libra 1 . PG 11
voordeur en zijdeel glas-in-lood ‘Lifestyle’, Chinchilla wit met ingesloten, heldere
facetstenen, greep Tilla
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Het concept
Perfect-Line

Tip
Alle modellen zijn verkrijgbaar
met een aan één of aan weerszijden
vleugelafdekkend deurblad.

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere kleur dan de
deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde paneel- en volledig glazen zijdelen
Libra

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

glas-in-lood ‘Lifestyle’ Chinchilla wit met ingesloten,
heldere facetstenen
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Aan weerszijden sieren hoogwaardige ornamentprofielen onze fijn gedetailleerde Classic-Line.

Model Sirius 1 Export met in de deurvleugel geplaatst deurblad aan de binnenzijde
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Desgewenst verkrijgbaar met
alternatieve beglazing.

Accessoires

Techniek

Sirius 1 Export . PG 4
voordeur helder glas, zijdelen glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Danilo

Overzicht

Sirius 1 Export . PG 5
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas
Parsol grijs gewelfd, greep
Amelie, sokkelprofiel ‘Classic’

Sirius Export
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glas Parsol grijs, gewelfd
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,4 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een
andere kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Sirius 1 . PG 5
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur
glas Chinchilla wit, greep Amelie, sokkelprofiel ‘Classic’

Accessoires

Sirius 1 . PG 6
voordeur glas Parsol grijs gewelfd, greep Amelie

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Het concept

Een model, twee varianten.
Maak uw geheel eigen keuze.

Overzicht

Tip
Dit model is verkrijgbaar in tal
van hout- en decoroppervlakken.

Sirius
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Klassiek mooi. Tijdloos leven.

Model Canis 1
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,4 W/m²K (Canis 1)
. dubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,1 W/m²K (Canis 3)
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder glas,
Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. ornamentprofielen aan weerszijden
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,9 W/m²K (Canis 1)
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K (Canis 3)
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hout- en decoroppervlakken / aan een of aan weerszijden, zonder blinde zijde
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. ornamentprofielen desgewenst in een andere
kleur dan de deklaag / aan een of aan weerszijden
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’ bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Accessoires

Canis 3 . PG 7
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Messina’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, zijdelen glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Anna

Overzicht

Canis 1 . PG 6
voordeur glas Chinchilla wit, greep Noelle

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

De glazen Chinchilla wit, helder glas, Mastercarré
of volledig gematteerd ‘Bonn’ zijn bij het
uitrustingspakket Classic-Line inbegrepen. De
keuze is aan u.

Canis
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“Wij waren op zoek naar een voordeur die
een eenvoudig en koel design combineert
met onze voorliefde voor de landhuisstijl.”

Model Uranus 2
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel, aan de binnen- en
buitenzijde met 6mm-siergroeven (niet verkrijgbaar
in decorfolie)
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren
buiten- en binnenzijde
verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Het concept

Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Binnen als buiten. De modellen Uranus, Terano,
Carpo en Magma worden aan weerszijden uitgevoerd met siergroeven.

Accessoires

Terano 1 . PG 3
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Bonn’, volledig gematteerd,
zijdeel glas ‘Berlin’, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep
Magic 1200 mm

Overzicht

Uranus 2 . PG 5
voordeur glas ‘Uslar’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Maike

Uranus & Terano
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Carpo 3 . PG 7
voordeur glas ‘Messina’, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Gracia
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Magma 3 . PG 4
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas ‘Berlin’,
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Dorina

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

Model Magma 3

Light-Line

. aan een of aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,7 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardig designglas
. vrije kleurkeuze uit meer dan 100 kleuren buiten- en
binnenzijde verschillend of beide zijden identiek
. hoogwaardige designgrepen met fingerprint /
deurspioncamera / LED-verlichting
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. opgezet sokkelprofiel ‘Classic’
bij vleugelafdekkend deurblad
. op het design afgestemde volledig glazen zijdelen

Techniek

. in de deurvleugel geplaatst deurblad
. dubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,1 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. vier glassoorten naar keuze: Chinchilla wit, helder
glas, Mastercarré, volledig gematteerd ‘Bonn’
. witte voordeur
. aan weerszijden zonder profiel, aan de binnen- en
buitenzijde met 6mm-siergroeven (niet verkrijgbaar
in decorfolie)
. afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Accessoires

Aanvullende opties

Overzicht

Inclusief

Carpo & Magma 185

Light-Line.

Laat de zon naar binnen
met volledig glazen voordeuren.
Glasinformatie:
1. Gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm als
warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K aan
de binnenzijde van de deur
2. Helder glas, 4 mm met
vormgevingselementen
1.

2.

3.

3. Gelaagd veiligheidsglas (VSG) met een dikte
van 6 mm aan de buitenzijde van de deur

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 Light-Line 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!
186

Modelonafhankelijk

INCLUSIEF

Het concept

Light-Line uitrustingselementen

Modelafhankelijk

in de deurvleugel geplaatst volledig
glazen paneel

aan weerszijden
gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm

Perfect-Line

vormgevingselementen in de
glastussenruimte
· rvs-elementen
· rvs-lisenen
· gekleurde elementen
· matteringen
· glaskristalstenen
· verschillende matteringsgradaties met
mat ingeslepen groeven

Basic-Line

driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,2 W/m²K afstandhouder
zwart met warm edge

identiek binnen- en buitenaanzicht

Classic-Line

witte voordeurproﬁelen

Light-Line

Voeg heel eenvoudig aanvullende opties
toe en geef zo uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

Techniek

Light-Line aanvullende opties

gekleurde voordeurproﬁelen

Refloglas als middenplaat
ons advies: een beperkte
doorzichtigheid krijgt u met
Refloglas als middenplaat.

Accessoires

hoogwaardige designgrepen

individuele veiligheidsuitrusting RC2

Overzicht

driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 0,8 W/m²K

Light-Line
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Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas
tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-element, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat
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Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Overzicht

Accessoires

Wonderful . PG 4
voordeur met mat rvs-element,
zijdeel Honey, helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Pageno 1000 mm

Wonderful
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Uw huisnummer in het zijdeel –
slim idee, toch?

model Morning Star, voordeur met matte rvs-elementen

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-element, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat
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Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Holiday . PG 4
voordeur met mat rvs-element, zijdeel Windsor met mat rvs-element
en gezandstraald individueel huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder
huisnummer), greep Magic 1200 mm

My Way . PG 4
voordeur en zijdeel (Nightfly) met matte rvs-elementen,
greep Merle

Classic-Line

Springtime . PG 4
voordeur met matte rvs-elementen,
zijdeel Windsor met mat rvs- element en gezandstraald individueel
huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder huisnummer),
greep Pageno 1000 mm

Morning Star, Springtime, Holiday & My Way

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Morning Star . PG 4
voordeur en zijdeel (Summertime) met matte
rvs-elementen, greep Merle 1000 mm
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“Onze entree moest licht en
vriendelijk worden.”

Model Sweet Moments, voordeur Refloglas met matte rvs-lisenen en glaskristalstenen

192

Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-elementen en mattering,
rvs-lisenen en glaskristalstenen (Sweet Moments)
. identiek binnen- en buitenaanzicht

. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Sugarbabe . PG 4
voordeur met mat rvs-element, zijdeel Fabulous, helder glas
met gedeeltelijke mattering,
greep Maike

Tonight . PG 4
voordeur met matte rvs-elementen, zijdeel Honey, helder glas met
gedeeltelijke mattering,
greep Stella

Classic-Line

Firebird . PG 4
voordeur en zijdeel (Fantasy) met matte rvs-elementen, greep
Pageno 1000 mm

Sweet Moments, Firebird, Sugarbabe & Tonight

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Sweet Moments . PG 7
voordeur Refloglas met matte lisenen en glaskristalstenen,
zijdeel Nightfly met mat rvs-element, greep Gracia
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Rvs-elementen aan de binnenkant zijn
eenvoudig te reinigen.
Model Follow Me, voordeur met gepolijste rvs-elementen
Model Surpreme

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-elementen, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m2K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat
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Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek

Supreme . PG 7
voordeur met gepolijste en matte rvs-elementen,
zijdeel Summertime met mat rvs-element, greep
Impression 1000 mm

Accessoires

Follow Me . PG 7
houtdecoratie, voordeur met gepolijste
rvs-elementen,
greep Merkur 1200 mm

Overzicht

Honeymoon . PG 7
voordeur met gepolijst en met mat
rvs-element, greep Danilo

Honeymoon, Follow Me & Supreme
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Model Burning Star

Onze Light-Line modellen slaan ook in
een houtdecor-profiel een goed figuur.

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
verschillende matteringsgradaties, mat ingeslepen groeven
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
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Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek
Accessoires

Celebration . PG 4
houtdecoratie, voordeur in twee verschillende matteringsgradaties, mat
ingeslepen groeven en glaskristalstenen, zijdeel Real Love volledige, lichte
mattering en mat ingeslepen groeven, greep Maike

Overzicht

Burning Star . PG 4
voordeur en zijdeel (Eternity) in twee verschillende
matteringsgradaties en mat ingeslepen groeven, greep Merkur 1600 mm

Burning Star & Celebration
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Siena Noce

Antraciet

Model Butterﬂy met rood element

Kies een van de drie binnenliggende,
gekleurde elementen.

Rood

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-elementen, gekleurde elementen, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat
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Tip

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Het concept

Het element in de glastussenruimte is
desgewenst verkrijgbaar in een
rood of antraciet.

Overzicht

Accessoires

Butterfly . PG 7
voordeur met element Siena Noce en matte,
rvs-stroken, greep Merkur 1600 mm

Butterfly
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Tip
Het element in de glastussenruimte is desgewenst
verkrijgbaar in een rood of antraciet.

Sunset Boulevard . PG 7
voordeur met element Siena Noce en mat rvs-element, zijdelen (Sweet Home)
met applicatie Siena Noce, greep Merkur 1600 mm
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Het concept

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-element, gekleurd element, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat

Overzicht

Inclusief

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

“Ons thuis is nu perfect
afgestemd van de keuken tot
aan de voordeur.”

Sunset Boulevard
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For You . PG 4
voordeur met mat rvs-accessoire, zijdeel Glorious, helder glas met
gedeeltelijke mattering, greep Danilo
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Happiness . PG 4
voordeur met matte rvs-elementen,
greep Merkur 1200 mm

Het concept

. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-elementen, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Light-Line voordeuren zijn
dankzij hun gladde oppervlakken
bijzonder eenvoudig te reinigen.

Perfect-Line

Inclusief

Aanvullende opties

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat

For You & Happiness
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Light-Line voordeuren kunnen
onafhankelijk van de bouwstijl
worden ingezet.
Model Golden Gate
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Inclusief

Aanvullende opties

. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-elementen, mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line
Light-Line
Techniek

Waterwings . PG 4
voordeur met matte rvs-elementen,
zijdeel Mon Amour, helder glas met gedeeltelijke mattering,
greep Tilla

Accessoires

Remember . PG 4
voordeur met mat rvs-element, greep Maike

Overzicht

Golden Gate . PG 4
voordeur met matte rvs-elementen,
zijdeel Nomen, helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Roxy

Golden Gate, Remember & Waterwings
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FLORAAL DESGIN

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
gedeeltelijke mattering
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat
206

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line
Classic-Line

Boomerang . PG 2
voordeur helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Gracia

Blueberry . PG 2
voordeur helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Merkur 1200 mm

Flavor . PG 2
voordeur helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Amelie

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Feeling . PG 2
voordeur helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Stella

Rainbow . PG 2
voordeur helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Noelle

Feeling, Boomerang, Blueberry, Flavor & Rainbow
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Model Fairytale

MODERNE LANDHUISSTIJL LICHT EN VRIENDELIJK

Inclusief
. in de deurvleugel geplaatst volledig glazen paneel
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 1,2 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. aan weerszijden gelaagd veiligheidsglas (VSG) 6 mm
. witte voordeur
. vormgevingselementen in de glastussenruimte:
rvs-element (Fairytale),
verschillende matteringsgradaties,
mat ingeslepen groeven (Blowball)
. identiek binnen- en buitenaanzicht

Aanvullende opties
. driedubbel warmte-isolatieglas tot Ug 0,8 W/m²K
afstandhouder zwart met warm edge
. hoogwaardige designgrepen
. individuele veiligheidsuitrusting RC2
. Refloglas als middenplaat (behalve bij model Blowball)
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HOME SWEET HOME
Volledig glazen voordeuren in landhuisstijl –
lichtdoorstroomde ruimten met liefde voor het detail
Meubels van massief hout met een speels tintje in combinatie
met een warme kleurgeving zijn karakteristiek voor de landhuisstijl. Als de keuze uitgaat naar een volledig glazen voordeur, dient
u ook hier aandacht te besteden aan de vormgeving en de liefde
voor het detail.

Het concept
Perfect-Line
Basic-Line

Met liefde voor het detail.

Memory . PG 2
voordeur helder glas met gedeeltelijke
mattering, greep Andrea 835 mm

Family . PG 2
voordeur helder glas met individuele
gedeeltelijke mattering,
greep Merkur 1600 mm

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Fairytale . PG 4
voordeur met mat rvs-element,
greep Danilo

Blowball . PG 4
voordeur in twee verschillende
matteringsgradaties en mat ingeslepen
groeven, greep Maike

Fairytale, Memory, Family & Blowball
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Hier geven wij toelichting bij een aantal belangrijke
details en bijzondere eigenschappen van de
collectielijnen.
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Het concept
Perfect-Line

Het vleugelafdekkende deurblad.

Basic-Line

In de regel wordt het deurblad in de vleugel van uw
nieuwe voordeur gezet. Dat ziet u aan de rondom
lopende afdichtrand tussen deurblad en vleugel aan de
buiten- en de binnenzijde van de deur.
Vleugelafdekkende deurbladen daarentegen dekken
de deurvleugel helemaal af. Zo ontstaat een volledig
glad en harmonieus deuroppervlak zonder zichtbare
afdichtranden.

Classic-Line

Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!
In het Basic-Line-pakket optioneel!

Light-Line

In het Classic-Line-pakket optioneel!

Vleugelafdekkend deurblad
Buitenaanzicht
Techniek

In de deurvleugel geplaatst deurblad
Buitenaanzicht

Accessoires

Verras uw gasten ook met een harmonisch geheel
aan de binnenzijde van uw nieuwe voordeur! Het
vleugelafdekkende deurblad aan de binnenzijde brengt
niet alleen optische voordelen, maar is zonder zichtbare
afdichtranden ook uitermate onderhoudsvriendelijk.
Bovendien wordt de energie-eﬃciëntie van uw
voordeur verhoogd.

In het Perfect-Line-pakket optioneel!

In de deurvleugel geplaatst deurblad
Binnenaanzicht

Vleugelafdekkend deurblad
Binnenaanzicht

Overzicht

In het Basic-Line-pakket optioneel!
In het Classic-Line-pakket optioneel!
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Onze kleurkeuze.

Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!
In het Basic-Line-pakket optioneel!
In het Classic-Line-pakket optioneel!

U kunt kiezen uit meer dan 100 RAL-kleuren

RAL-kleuren
De voordeuren worden voorzien van een
lichtecht en weerbestendig kleuroppervlak. Met
de milieuvriendelijke lakken in alle RAL-kleuren en
onze eigen mengmogelijkheden zijn nagenoeg alle
tinten in mat of glanzend realiseerbaar. De hoge
merkkwaliteit van onze voordeuren wordt niet
zonder reden al zichtbaar aan het oppervlak.

U kunt kiezen uit meer dan 70 fijnstructuurkleuren

Fijnstructuurkleuren
De fijne korreling van de kleurpigmenten in
deels verschillende nuances oogt niet alleen
edel, maar voelt ook zeer prettig aan. Onze fijn
gestructureerde coatings zijn niet alleen decoratief,
maar onderscheiden zich ook door eigenschappen
als hoge lichtechtheid, weerbestendigheid,
krasbestendigheid en onderhoudsvriendelijkheid.
Behalve DB-coatings met metallic-eﬀect zijn ook tal
van RAL-kleuren verkrijgbaar in een fijne structuur.

Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in werkelijkheid afwijken van de
kleurafbeeldingen.
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Het concept

Onze hout- en decoroppervlakken.

Perfect-Line

Niet alleen voor de buitenzijde, maar ook aan de binnenzijde van de
deur zijn kleur- en decoroppervlakken verkrijgbaar.

Basic-Line

U kunt kiezen uit meer dan 70 hout- en decoroppervlakken

Moeraseik

Eiken klassiek

Siena Noce

Siena Rosso

Sheﬃeld Grey

Noten

Mahonie

Eiken naturel

Black Cherry

Winchester

Donker eiken

Strepen douglasspar

Antraciet

Zilvergrijs
Techniek

Light-Line

Classic-Line

Golden Oak

Om druktechnische redenen kunnen de kleuren in werkelijkheid afwijken van de kleurafbeeldingen.

In het Basic-Line-pakket optioneel!

Accessoires

In het Perfect-Line-pakket optioneel!

Oppervlakken in houtdecor
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 klein detail van uw voordeur. Bij sommige modellen
zijn ook delen in een kleur- of houtdecor verkrijgbaar. Informatie
daarover vindt u op de modelpagina’s.

Overzicht

In het Classic-Line-pakket optioneel!
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Designelementen

rvs-lisenen
De keuze is aan u.
Hoogwaardige, 5 mm brede, matte rvs-lisenen voor de
buitenzijde van de deur zijn in twee varianten voor dezelfde
prijs verkrijgbaar.
vlakke lisenen

Voor de puristen hebben wij de vlakke, compleet in het
oppervlak ingelaten variant.
Voor een duidelijker accent hebben wij de buiten het
oppervlak opgelegde, matte rvs-lisenen.
Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!

opgelegde lisenen

Tip
Als aanvullende opties zijn in de Perfect Line
rvs-lisenen aan weerszijden verkrijgbaar.

rvs-profielen
Opgelegde rvs-profielen
De rvs-profielen steken 0,8 mm uit buiten het oppervlak aan de buitenzijde van de deur en zijn bij Basic-Line inbegrepen.
Bij het Basic-Line inbegrepen!
In het Basic-Line optioneel aan weerszijden!

Vlakke rvs-profielen
Overeenkomstig de trend van gladde, voeg- en randloze oppervlakken
zijn tal van voordeuren verkrijgbaar met vlakke rvs-profielen of
stroken. Extra onderhoudsvriendelijk!
Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!
In het Basic-Line-pakket optioneel aan een of aan
weerszijden!
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Classic-Line

Basic-Line

Perfect-Line

Model Tanis, siergroeven aan de binnenzijde

In het Perfect-Line-pakket optioneel aan weerszijden!
Model Tanis, binnenzijde met rvs-stroken of glasstroken

Het concept

Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!

Light-Line

Stem de binnenzijde van uw deur af op de externe designelementen.
rvs-stroken & glasstroken
De keuze is aan u.
Dezelfde prijs: hoogwaardige, 15 mm brede,
matte rvs-stroken of zwarte glasstroken.

Techniek

Rvs-stroken
De rvs-stroken worden aan de buitenzijde vlak
ingelaten. Daardoor ontstaat in combinatie met het deurblad
een glad, onderhoudsvriendelijk oppervlak.
Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!

Accessoires

In het Perfect-Line-pakket optioneel aan
weerszijden!
Glasstroken
De zwarte glasstroken steken aan de buitenzijde ongeveer
2 mm uit buiten het deurblad.

Overzicht

Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!
In het Perfect-Line-pakket optioneel aan
weerszijden!
(alleen aan weerszijden vleugelafdekkend)
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PERFECT-LINE
BIJZONDERE OPPERVLAKKEN

Bijzondere oppervlakken naar uw hart.

Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!
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Het concept
Perfect-Line

“Eenvoud is de ultimatieve vorm
van perfectie”
Leonardo da Vinci

Authentiek beleefbaar –
voordeuren met echt houten oppervlakken.
Hoewel decorfolie onbetwistbaar technische voordelen heeft zoals
verwerkingsmogelijkheden en onderhoudsvriendelijkheid, hebben
echt houten objecten hun charme nooit verloren. In tegenstelling
tot de industriële eenvormigheid van folieoppervlakken is elk
werkstuk van echt hout steeds weer een unicaat. Voor de
liefhebbers van natuurlijke en authentieke producten biedt onze
voordeurencollectie nu ook modellen met elementen van echt
oud sparrenhout. Hier vindt u het karakter van een gegroeide
grondstof, met sporen van geleefde geschiedenis in plaats van
perfectionistische hoogglanspolitoer.

Basic-Line

Echt houten oppervlak

Structuuroppervlakken

Classic-Line

Structuuroppervlakken –
weg van het alledaagse.
Daaruit is een serie bekende voordeuren ontstaan die wordt gecombineerd met verschillend gestructureerde rvs-platen in een
industriële esthetiek. Drie verschillende structuren kunnen als
markante oppervlakte-elementen in de voordeurpanelen worden
geïntegreerd. Het samenspel van licht en materiaal zorgt voor
verrassend moderne eﬀecten.

Structuur zwart/zilver

Hoogglans zwart
Techniek

Structuur zilver

Light-Line

Moderne minerale oppervlakken bieden
ruimte voor nieuwe vormgevingswijzen.
De nieuwe oppervlakken in beton- of natuursteen- tot
roestoptiek sluiten aan bij de minimalistische stijl met industriële
chic en harmoniëren daarmee perfect met moderne architectuur
of interieurvormgeving. Het absolute highlight is de unieke,
levendige en dynamische woestijnzandoptiek Taklamakan.

Beton

Roest

Taklamakan

New Autumn

New Black Slate

Overzicht

Accessoires

Minerale oppervlakken – per model kunt u kiezen uit zes verschillende optieken.

New Multicolor
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Modelonafhankelijke glaselementen.

“Wij wonen aan een hoofdstraat. Omdat voor ons de
inkijkbescherming dus heel erg belangrijk was, hebben we
gekozen voor volledig gematteerd ‘Bonn’.”

Ornamentglas
U kunt de afgebeelde designglas-elementen in de voordeuren altijd vervangen door ornamentglazen naar uw
keuze.
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Het concept

Refloglas

Helder glas,
gedeeltelijke mattering

Volledig
gematteerd ‘Bonn’

Mastercarré

Madras Pave wit

Madras Uadi wit

Parsol grijs

Chinchilla wit

Ornament 504 wit

Gotik wit

Masterpoint wit

Kathedral
klein gehamerd wit

IJsbloem wit

Satinato decor Stripes

Satinato decor
Doubleface

Overzicht

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Helder glas

Basic-Line

Perfect-Line

U kunt kiezen uit talrijke ornamentglazen. Hier ziet u een paar voorbeelden:
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LED-lichtpaneel aan de binnenzijde.

Geef uw voordeur aan de binnenzijde een sfeervol
accent met een LED-lichtpaneel.

LED-lichtpaneel
4000 Kelvin warmwit

4000 Kelvin
warmwit

5000 Kelvin
neutraalwit
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LED-lichtpaneel aan de binnenzijde
Vooral bij de moderne architectuur worden vaak puristische voordeuren zonder lichtuitsparingen geprefereerd als vormgevingselement.
Toch is ook bij deze gevelvormgeving een vriendelijke, lichtdoorstroomde entree mogelijk.
De oplossing is het nieuw ontwikkelde LED-lichtpaneel dat op een royaal oppervlak van 650 x
1700 mm aan de binnenzijde in de deur is ingelaten. Vanuit het woongedeelte oogt deze
constructievorm als een glasuitsparing die zacht daglicht naar binnen laat via een gematteerd
LED-lichtpaneel. Een optimale oplossing voor de samenklank van vormgevingsconcepten en
lichtharmonie. De LED-lichtpanelen zijn verkrijgbaar in een warme of koude tint en kunnen via
een afstandsbediening in verschillende helderheden gedimd worden.
Keuzemogelijkheid voor de volgende voordeurmodellen, afgebeeld op de pagina’s:
Keno		
Tonga Mineral
72
92 Camillo + Cenzo 100
Vitano + Viggo
39
Topas Mineral
74
Timon		
94 Move		
102
Livian
62
Nico		
84
Panteon		
94
Twist + Kosmos
64
Campo + Largo 86
Billi + Joris
96
Opus Mineral
68
Basic		
90
Basic Siergroeven 98
Vitano + Viggo Mineral 70

Het concept

Digitale deurspioncamera in de greep.

Perfect-Line

U wilt natuurlijk weten wie daar voor uw
deur staat, of niet?

greep Vitano met geïntegreerde
deurspioncamera

Techniek

Light-Line

Classic-Line

Basic-Line

vlak afgewerkte LCD-kleurenmonitor
aan de binnenzijde

Digitale deurspioncamera in de greep. Niet alle verrassingen zijn welkom.

Accessoires

Greep Vitano in rvs, hoogte 1200 mm, met geïntegreerde digitale deurspion, tegen spatwater beschermd,
invalshoek 110°.
LCD-monitor 3,5 inch, met rvs-behuizing, op de binnenzijde van de deur.
Netonafhankelijk dankzij 4 AA-batterijen.

Overzicht

De LCD-monitor wordt standaard op de binnenzijde van de deur geplaatst.
Optioneel kan de kleurenmonitor ook vlak afgewerkt in het deurblad op de binnenzijde worden ingelaten (zie
bovenstaande afbeelding).
U kunt ook kiezen voor een wandmontage met een kabellengte van max. 5 m.
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Hoogwaardige accessoires.

“De bijpassende greep op onze nieuwe voordeur
maakt onze entree helemaal perfect!”

De keuze is aan u.
Met de bijpassende accessoires verleent u uw voordeur een extra individuele accent. Moderne
grepen ronden het design af en spelen daarmee een belangrijke rol bij de vormgeving van uw
entree. Onze accessoires beantwoorden aan alle eisen met betrekking tot duurzaamheid en
weerbestendigheid.
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Het concept

2

3

5

6

7

2

Cross
rvs mat,
randen gepolijst,
52 / 10 mm, lengte: 582 mm
(greepmontage op deurblad)

3 Pageno
rvs gepolijst en mat,
rechte steunen
30 / 30 mm, lengten: 600 en 1000 mm,
(greepmontage op deurblad)
optioneel verkrijgbaar met gebogen steunen
voor montage op de deurvleugel
4 Magic
rvs mat,
rechte steunen, decoratieve randafwerking,
Ø 34 mm, lengten: 600, 800, 1000, 1200,
1400, 1600 en 1800 mm
(greepmontage op voordeurpaneel),
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel

5 Merkur
rvs mat,
rechte steunen,
Ø 30 mm, lengten: 600, 800,
1000, 1200, 1400, 1600 en
1800 mm (greepmontage op deurblad),
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel

7 Calvin
rvs mat,
30 / 30 mm, lengten: 800; 1000,
1200, 1400 en 1600 mm
(greepmontage op deurblad)

Overzicht

1 Jenny
rvs mat,
Jenny 500: 30 / 10 mm, lengte: 500 mm,
(greepmontage op deurblad verticaal of
horizontaal)
Jenny 800: 30 / 10 mm, lengte: 800 mm
(greepmontage op deurblad)

Accessoires

Techniek

Light-Line

Classic-Line

4

Basic-Line

Perfect-Line

1

6 Votan
rvs mat,
30 / 20 mm, lengten: 800; 1000,
1200, 1400 en 1600 mm
(greepmontage op deurblad)
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1

3

Opus

Milo

2

Topas

Fingerprint-leestoestel
Zo uniek is alleen uw vingerafdruk – uw sleutel voor de deur!

2

3

4

5

1

Fingerprint
Vergeten behoort tot het verleden! U
hebt uw sleutel in de waarste zin van het
woord steeds bij de hand.
• U kunt tot maar liefst 150 vingerafdrukken gemakkelijk vrijgeven en ook te
allen tijde weer wissen.
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• Automatisch bijleren van vingerafdrukken,
bijv. bij nog groeiende kinderen of kleinere
verwondingen.
• Veilig tegen manipulatie

1 Opus
aluminium eloxaal zilver C-0,
leverbaar met en zonder fingerprint,
150 / 20 mm,
lengte individueel al naargelang de
deurhoogte
(greepmontage op deurblad)

3 Milo
rvs mat,
in het oppervlak ingelaten,
125 / 1000 mm,
leverbaar met en zonder fingerprint
125 / 1600 mm, zonder fingerprint
(greepmontage op het deurblad)

2 Topas
rvs mat,
leverbaar met en zonder fingerprint
40 / 20 mm, lengten: 820, 1020; 1220,
1420, 1620 en 1720 mm
(greepmontage op deurblad)

4 Santo
rvs mat,
leverbaar met en zonder fingerprint
30 / 20 mm, lengte: 1000 mm
(greepmontage op deurblad)

5 Wilson
rvs mat,
leverbaar met fingerprint 40 / 20 mm
of zonder fingerprint 40 / 10 mm,
lengte: 1000 mm
(greepmontage op deurblad)

Het concept
1

Wilson

3

Memo

Vitano deurspioncamera

Perfect-Line

5

Rvs-greep met geïntegreerde, digitale deurspioncamera
LCD-kleurenmonitor aan de binnenzijde

Classic-Line

Basic-Line

1

Nadere beschrijving op pagina 221.
Light-Line

3

2 Amato
rvs mat,
50 / 10 mm, lengte: 800 mm
leverbaar met en zonder fingerprint
(greepmontage op deurblad)

3 Vitano
rvs mat,
30 / 20 mm, lengte: 1200 mm,
met geïntegreerde deurspioncamera
en monitor aan de binnenzijde van de deur.
(greepmontage op deurblad)

Overzicht

1 Memo
rvs met element
van thermisch behandeld beukenhout
50 / 10 mm, lengte: 850 mm,
leverbaar met en zonder fingerprint
(greepmontage op deurblad)

Accessoires

Techniek

2

Monitor naar keuze:
. op de binnenzijde van de deur geplaatst
. aan de binnenzijde van de deur vlak ingelaten
. los voor wandmontage
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7

1

1 Twist
rvs mat,
preging in het middengedeelte,
Ø 34 mm, lengte: 1200 mm
(greepmontage op deurblad)
2 Merle
rvs gepolijst en mat,
rechte steunen
Ø 32 mm, lengten: 1000 en 1200 mm
(greepmontage op voordeurpaneel),
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel
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3

2

6

3 Merle
rvs gepolijst en mat,
Ø 30 mm, lengte: 330 mm

5

Newton

9

Danilo

Maike

5

4

8

9

10

11

12

13

14

15

7

4 Gracia
rvs gepolijst en mat,
Ø 30 mm, lengte: 600 mm
5 Danilo
rvs mat, met vier gepolijste ringen, rechte
steunen,
Ø 30 mm, Lengte: 600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel),
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel
6 Stripe
rvs mat,
30 / 20 mm, lengte: 1055 mm
(greepmontage op deurblad)

7 Newton
rvs gepolijst en mat,
Ø 30 mm, lengte: 800 mm
(greepmontage op deurblad)

11 Tilla
rvs mat,
Ø 25 mm, lengte: 330 mm

8

12 Dorina
rvs gepolijst en mat,
Ø 30 mm, lengte: 350 mm

9

13 Sacora
rvs mat,
30 / 30 mm, lengte: 500 mm

Roxy
rvs mat,
Ø 25 mm, lengte: 315 mm
Maike
rvs mat,
Ø 30 mm, lengte: 330 mm
Noelle
rvs mat,
Ø 35 mm, lengte: 330 mm
10

14 Stella
rvs gepolijst en mat,
Ø 30 mm, lengte: 500 mm
15 Anna
rvs mat,
Ø 30 mm, lengte: 290 mm

10

Fairy

Tessa

Het concept

9

Amelie

Perfect-Line

8

Hoogwaardige rvs-grepen.

1

Basic-Line

Gepolijste details op matte oppervlakken.

2

6

5

Classic-Line

4

10

1 Adele
rvs mat,
Ø 70 mm
(greepmontage op deurblad)

3 Fabius
rvs mat, rand gepolijst,
340 / 140 / 15 mm
(greepmontage op deurblad)

2 Ameland
rvs mat,
Ø 70 mm
(greepmontage op deurblad)

4 Balance
rvs gepolijst en mat,
Ø 220 mm
(greepmontage op deurblad)
5 Andrea
rvs mat,
Ø 25 mm,
Andrea 530: lengte 530 mm,
Andrea 835: lengte 835 mm

6 Sarah
rvs mat,
Ø 30 mm, lengte: 1200 mm
(greepmontage op deurblad
optioneel op deurvleugel mogelijk)
7

Abacus
rvs gepolijst en mat,
40 / 10 mm, lengte: 1450 mm
(greepmontage op deurblad)

9 Fairy
rvs gepolijst en mat,
Ø 30 mm, lengte: 620 mm
(greepmontage op deurblad)

Accessoires

9

10 Tessa
rvs mat,
40 / 10 mm, lengte: 650 mm,
(greepmontage op deurblad
verticaal of horizontaal)

Overzicht

8

Techniek

Light-Line

3

7

8 Amelie
chroom,
Ø 30 mm, lengte: 320 mm
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4

1

5

Harper

Mentor

2

3

Viggo

7
3

4

5
8

6

De LED-techniek wijst u de weg.

9

De rvs-grepen Marek en Nea zijn
naar keuze met en zonder verlichting verkrijgbaar.

1 Jesper
rvs mat,
40 / 40 mm, lengte: 820 mm
(greepmontage op deurblad)
2 Marek
rvs mat, optioneel met LED
40 / 20 mm,
lengten: 800; 1000 en 1200 mm
(greepmontage op deurblad)
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3 Viggo
rvs mat,
vlak in het oppervlak ingelaten,
400 / 115 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende
uitvoering)

6 Nova
rvs mat,
in het oppervlak ingelaten
340 / 105 mm,
montage verticaal of horizontaal
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende
uitvoering)

4

Harper
rvs mat,
480 / 65 / 9 mm
(greepmontage op deurblad)
5 Mentor
rvs mat,
in het midden gepolijste groef
600 / 110 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende
uitvoering)

7 Flow
rvs mat zonder element,
met element in beton-optiek,
110 / 400 / 10 mm
(greepmontage op deurblad)

8 Steps
rvs mat zonder element,
met element in beton-optiek,
100 / 200 / 10 mm
(greepmontage op deurblad)
9 Nele / Nea
rvs mat (Nele),
optioneel met LED (Nea),
200 / 200 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdekkende
uitvoering)

Het concept
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Meru

5

Vinzenz

Line

Perfect-Line

2

Trendy materiaalmix.

3

4

Classic-Line

2

5

2

Meru
jatobahout / rvs mat,
rechte steunen,
Ø 40 mm, lengte: 1600 mm
(greepmontage op voordeurpaneel),
optioneel met afgeschuinde steunen
45° voor montage op de deurvleugel

3 Vinzenz
rvs mat, middengedeelte eiken,
40 / 20 mm, lengte: 1000 mm
(greepmontage op deurblad)

5 Line
rvs mat,
30 / 30 mm, lengte: 900 mm
(greepmontage op deurblad)

4 Impression
carbon / rvs gepolijst,
Ø 30 mm, lengte: 1000, 1200 en 1600 mm
afgeschuinde steunen voor montage op
de deurvleugel

Overzicht

1 Calimero
rvs mat zwart,
40 / 25 mm, lengten: 825, 1025,
1225, 1425, 1625 en 1725 mm
(greepmontage op deurblad)

Accessoires

Techniek

Light-Line

1

Basic-Line

rvs-grepen met elementen
van hout, in beton-optiek of carbon.
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1 Brievenbusklep Gerda
buitenklep: rvs,
windklep a.d. binnenzijde: wit,
346 / 85 mm

11

12

16

6 Ulla
messing gebruineerd, beperkt weerbestendig
Ø 25 mm, lengte: 295 mm
7

Brievenbusklep Tilla
buitenklep: rvs,
windklep a.d. binnenzijde: wit,
275 / 82 mm
2

3

Brievenbusklep Monika
buitenklep: messing gebruineerd,
windklep a.d. binnenzijde: wit,
beperkt weerbestendig, 310 / 75 mm
4

Deurklopper leeuwenkop
messing gebruineerd, beperkt weerbestendig,
105 / 170 mm
5 Lena
messing gebruineerd, beperkt weerbestendig
Ø 20 mm, lengte: 295 mm
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13

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
messing gebruineerd, beperkt weerbestendig,
30 / 70 mm, dikte 10 mm
Artikelnr. 1014
8 Binnenkruk
messing gebruineerd, beperkt weerbestendig,
45 / 240 mm, diepte 70 mm
Artikelnr. 1011
9 Alegro, gegoten brons
Ø 35 mm, lengte: 330 mm

10 Laura, gegoten brons
Ø 30 mm, lengte: 330 mm
11 Marlene, gegoten brons / rvs
35 / 25 mm, lengte: 280 mm
12 Drukkerbeslag, gegoten brons
(1056 + 1057)
40 / 265 mm, diepte 70 mm
Artikelnr. 1055
13 Binnenkruk Diagonale, gegoten
brons
40 / 265 mm, diepte 70 mm
Artikelnr. 1057

14 Leeuwenkop, gegoten brons
105 / 170 mm
Artikelnr. 1250
15 Veiligheidsrozet voor profielcilinder,
gegoten brons
32 / 67 mm, dikte 10 mm
Artikelnr. 1064
16 Veiligheidsrozet voor profielcilinder,
gegoten brons
met kernbescherming
instelbaar van 8 - 14 mm
37 / 78 mm, dikte 16 mm
Artikelnr. 1754

3

4

5

10

11
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13

14

7
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Basic-Line

9
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Perfect-Line
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6 Profielcilinderrozet met vlakke
sleutelbescherming

Light-Line

17

16

Techniek

15

3

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
rvs mat met kernbescherming,
instelbaar van 8 - 15 mm,
37 / 74 mm, dikte 14 mm,
artikelnr. 1062-01
4 Ringrozet voor profielcilinder
rvs mat,
Ø 32 mm,
artikelnr. 1610

6 Profielcilinderrozet
rvs mat met vlakke
sleutelbescherming,
incl. ringrozet voor profielcilinder,
50 / 100 mm,
artikelnr. 1738
7

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
chroom,
30 / 70 mm, dikte 10 mm
artikelnr. 1658
8

Veiligheidsrozet voor profielcilinder
chroom met kernbescherming,
instelbaar van 5 - 10 mm,
30 / 70 mm, dikte 15 mm,
artikelnr. 1659

9 Greepbeslag Victoria
buitendrukker:
SKG, rvs- mat,
32 / 250 mm, diepte 60 mm,
binnenkruk:
32 / 250 mm, diepte 70 mm
artikelnr. 1773
10 Greepbeslag Ida
rvs mat,
35 / 245 mm, diepte 70 mm
Artikelnr. 1771
11 Binnenkruk
rvs mat,
35 / 245 mm, diepte 70 mm
artikelnr. 1048
12 Binnenkruk-set
rvs mat, half beslag,
licht gebogen
rozet Ø 55 mm, diepte 7 mm
kruk: 160 / 70 mm
artikelnr. 1627

13 Binnenkruk-set
rvs mat, half beslag, L-vorm,
rozet Ø 52 mm, diepte 9 mm,
kruk: 160 / 70 mm, artikelnr. 1628
14 Binnenkruk-set
rvs mat, half beslag, L-vorm,
rozet Ø 30 / 72 mm, diepte 9 mm
kruk: 150 / 70 mm, artikelnr. 1626

Accessoires

2 Veiligheidsrozet voor profielcilinder
rvs- mat met kernbescherming,
instelbaar van 5 - 7 mm,
33 / 74 mm, dikte 12 mm,
artikelnr. 1062

5 Veiligheidsrozet voor profielcilinder
rvs mat,
33 / 79 mm, dikte 4 mm,
artikelnr. 1646,
optioneel met gepolijste randen,
artikelnr. 1646-01

15 Deurspion
rvs mat, Ø 26 mm
gezichtshoek 200°
artikelnr. 1318

Overzicht

1 Veiligheidsrozet voor profielcilinder
rvs mat,
33 / 74 mm, dikte 10 mm
artikelnr. 1049

16 Deurspion
chroom, Ø 20 mm, gezichtshoek 170°
artikelnr. 1319
17 Deurspion
chroom, Ø 26 mm, gezichtshoek 200°
artikelnr. 1321
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Fotomateriaal

Op grond van reproductie- en druktechnische redenen kunnen de RAL-kleuren,
rvs-elementen en glassoorten afwijken. Voor het bepalen van de juiste kleur
dient u originele monsters te gebruiken.

Accessoires

Belangrijke informatie
Alle in deze catalogus gepubliceerde afbeeldingen zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen niet worden verveelvoudigd of op enige andere
wijze worden gebruikt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van
OBUK GmbH & Co. KG, dan wel de betreffende rechtenhouder.
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Andere afbeeldingen zijn afkomstig uit de eigen productie en de beeldatabank
Adobe Stock en Shutterstock.
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