
O V E R Z I C H T

V O O R D E U R E N  O M  T E  L E V E N

V O O R D E U R E N
Perfect-Line. Basic-Line. Classic-Line. Light-Line.

Voor nieuwbouw of renovatie,  
wij maken ideeën zichtbaar.

Verheug u alvast op uw  
nieuwe voordeur!
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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 ele-
gantie 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 eenvou-
dig op met heel individuele, aanvullende opties tegen een faire meerprijs.

Light-Line
Volledig glazen voordeuren staan voor grote glasoppervlakken, glad-
de en glanzende oppervlakken evenals een hoge lichtinval. Modern en 
tijdloos!
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Vier collecties.
Vier uitdrukkingswijzen.
Vele van vormgevingsvarianten.

I N H O U D
Perfect-Line  04 – 13

Basic-Line  14 – 21

Classic-Line  22 – 27

Light-Line  28 – 31

Techniek  32 – 33

Accessoires  34 – 35
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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.

„Het plezier dat men beleeft als alles naar 
wens is – onbetaalbaar.“

Perfect-Line.
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aan weerszijden vleugelafdekkend 
deurblad

hoogwaardig designglas 

hout- en decoroppervlakken / aan een 
of  aan weerszijden

in kleur afgezette delen

hoogwaardige elementen 
aan de binnenzijde

individuele veiligheidsuitrusting RC2 

vlakke rvs-stootplaat 40 mm 
bij vleugelafdekkend deurblad

op het design afgestemde volledig glazen 
zijdelen

Perfect-Line aanvullende opties
Voeg heel eenvoudig aanvullende opties toe en geef  

zo uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

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 
buiten- en binnenzijde verschillend of  

beide zijden identiek

afgestemd binnen- en 
buitenaanzicht

aan weerszijden vlakke 
35mm-/41mm-profi elen van rvs

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

aan weerszijden opgelegde ornamentprofi elen / 
aan de buitenzijde naar keuze met vlakke 
15mm-elementen van rvs

aan de buitenzijde vlak element van echt hout

an de buitenzijde minerale oppervlakken in de 
optiek: beton, roest, Taklamakan, 
New Black Slate, New Multicolor, New Autumnn

hoogwaardige elementen: 
aan de buitenzijde opgelegde of  vlakke 5mm-lisenen 
van rvs / siergroeven aan de binnenzijde

Perfect-Line uitrustingselementen

hoogwaardige design-
grepen, optioneel 
met fi ngerprint / 
deurspioncamera / 
LED-verlichting

INCLUSIEF

Modelonafhankelijk Modelafhankelijk

Perfect-Line
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Model Tonga Mineral

U plant een nieuwbouw? 
U moderniseert een oud gebouw?

Uw voordeur moet een modern hoogtepunt zijn? 
Dan bent u hier aan het juiste adres!

Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende 
voordeuren zijn bijzonder eenvoudig 
te reinigen en bereiken bovendien 
een hogere energie-efficiëntie. Zie 
pagina 32.

Perfect-Line.
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deurspioncamera in de 
greep, kleurenbeeldmoni-
tor aan de binnenzijde

Perfect-Line

Canyon 2 
voordeur met in het deurblad ingelaten beglaasde komgreep, glas 'Bonn', 
volledig gematteerd, zijdeel glas 'Windsor' met mat rvs element  en 
gezandstraald individueel huisnummer (binnenaanzicht: rvs zonder 
huisnummer), vlakke rvs stootplaat 40 mm,  profi elcilinderrozet met 
vlakke sleutelbescherming

Sepia 2
voordeur designglas 'Sassnitz', helder glas met gedeeltelijke matte-
ring en stroken van kristalglas, zijdeel glas 'Aurich', helder glas met 
gedeeltelijke mattering, greep Topas 1720 mm

Tanis 2
voordeur glas 'Bonn', volledig gematteerd, greep 
Vitano met deurspioncamera

Tonga Mineral 
betonoptiek, greep Topas 820 mm, profi elcilinderrozet 
met vlakke sleutelbescherming, vlakke rvs stootplaat 
40 mm
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Brego 

Saturn 

Tanis 

Newton 

Vitano

Jazz 

Levino 

Viggo

Hunter 

Wizard 

Fairy 

Cooper 6E

Willox 

Rohan 6E

Elbano Pageno 

Abacus 

Amrot 6E

Meru 

Alphax Nox 

Sepia Memo Yona Amato Gawor Canyon 

Saruma 6E

Perfect-Line.
Tip
Voor alle modellen staat u een uitgebreide keuze 
aan kleurvarianten en decoroppervlakken ter 
beschikking. Zie pagina 33.
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Model Tanis

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

Meer over het aan weerszijden vleugelafdekkend deurblad, 
zie pagina 32.

Urlaki Wega Brandir Megor 

Perfect-Line

Lorien 
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Akira TwistLivian KosmosAlessio 

Structuur zilver Hoogglans zwart Structuur zwart/zilver

STRUCTUUROPPERVLAKKEN

On top – 
weg van het alledaagse.

Designobjecten met een buitengewone mix 
zorgen steeds weer voor verrassende eff ec-
ten. Wanneer materialen uit elkaar vreemde 
werelden worden samengevoegd, ontstaan 
vaak bijzondere combinaties. Waarom dus 
niet bij een voordeur?

Model Alessio

Daaruit is een serie bekende voordeuren ontstaan die wordt gecombineerd met verschillend gestructureerde platen van 
rvs in een industriële esthetiek. Drie verschillende structuren kunnen als markante oppervlakte-elementen in de afgebeelde 
voordeurpanelen worden geïntegreerd.

Perfect-Line.



11 

ECHT HOUTEN OPPERVLAK

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 voor-
deuren heel veel gemeen waar het gaat om technische eisen en design.

Hoewel decorfolie onbetwistbaar technische voordelen heeft zoals verwerkingsmogelijkheden en onderhoudsvriendelijk-
heid, hebben echt houten objecten hun charme nooit verloren. In tegenstelling tot de industriële eenvormigheid van folie-
oppervlakken 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 vurenhout met open poriën. 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 fi jnzinnige, 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.

Salvo CampoQuinn Nico Largo

Perfect-Line
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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 structuurafwij-
kingen voorkomen. Minerale oppervlakken laten zich uitstekend combineren met profielkleuren in aardtinten.

MINERALE OPPERVLAKKEN

Beton roest Taklamakan New Autumn New Black Slate New Multicolor

Model Opus Mineral
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Perfect-Line
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Per model kunt u kiezen uit zes minerale 
oppervlakken.

Sepia Mineral

Tanis Mineral

Tudor MineralOpus Mineral Viggo Mineral Vitano Mineral

Newton MineralTopas Mineral

Tonga Mineral

Akando Mineral Line Mineral Cross Mineral

Perfect-Line



14 

Met de modellen van de Basic-Line-serie kiest u voor een voordelige instap. Het mooie daarvan: ook hier kunt u ver-
trouwen 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 modulair systeem.

Door het modulair systeem van de Basic-Line kunt u uw droomdeur heel eenvoudig opwaarderen met afzonderlijke aan-
vullende opties. U bepaalt de uitvoering en dus de prijs.

Basic-Line.

De keus is aan u –  
gereduceerd of opgewaardeerd en op uw 
behoeften afgestemd.
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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 een of  aan weerszijden 
vleugelafdekkend deurblad

driedubbel warmte-isolatieglas 
tot Ug 0,7 W/m²K

hoogwaardig designglas

vrije kleurkeuze uit meer dan 100 
kleuren buiten- en binnenzijde verschil-

lend of  beide zijden identiek

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

met siergroeven)

hoogwaardige designgrepen, optioneel met fi n-
gerprint / deurspioncamera / LED-verlichting

individuele 
veiligheidsuitrusting RC2

aan weerszijden 35 mm 
opgelegde rvs-profi elen of  aan weerszijden 
5 mm / 15 mm siergroeven

vlakke 35mm-profi elen van rvs / 
aan een of  aan weerszijden

vlakke rvs-stootplaat 40 mm 
bij vleugelafdekkend deurblad

afgestemd binnen- en buitenaanzicht

op het design afgestemde volledig glazen 
zijdelen

aan de buitenzijde 35 mm opgelegde 
rvs-profi elen / aan de binnenzijde 
zonder rvs-profi ell

aan de buitenzijde 5mm- of  15mm-
siergroeven / aan binnenzijde zonder 
siergroeven

Basic-Line uitrustingselementen

Basic-Line aanvullende opties
Voeg heel eenvoudig aanvullende opties toe en geef  

zo uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

INCLUSIEF
Modelonafhankelijk Modelafhankelijk

Basic-Line
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Model Robin

Eenvoudig, bouwstijl-onafhankelijk & voordelig.

Basic-Line.
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BasicBasic »

Heldan 2 
voordeur glas Chinchilla wit, 
greep Merkur 1600 mm

Heldan 2 
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas 'Havanna', 
helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Nova

BasicBasic »

Robin 2 
voordeur glas 'Bonn', volledig gemat-
teerd, greep Maike

Robin 2 
vleugelafdekkend deurblad, voordeur en zijdeel glas 'Halifax', helder glas 
met gedeeltelijke mattering, greep Topas 1420 mm, vlakke stootplaat 
van rvs 40 mm

Basic-Line
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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 design-
element 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 bui-
tenaanzicht, dus met uitsparingen aan weerszijden in de vorm van 
groeven in uw nieuwe voordeur.

Filigrane siergroeven verlenen uw voordeur 
een heel bijzondere optiek.
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Basic (siergroeven)

Astor 

Camillo

Deniz 

Cenzo

Lennox 

Move

Primero 

Robin 

Joris

Belcanto 

Basic (glad) Keno Timon Panteon Billi

Basic-Line

Basic-Line.

Tip
Voor alle modellen staat u een uitgebreide keuze 
aan kleurvarianten ter beschikking.
Zie pagina 33.



Morias 

Laguna Laguna 6E

Heldan Heldan 6E Lenwe 

Faunus 

Lenwe 6E

Faunus 6E

Balar 

Marlo Marlo 6E

Venus Tiros Tiros 6E Neptun Line Venus 6E

Flow Namo Trendy Juno Comero 5EJuno 6E

Basic-Line.
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Model Flow

Corax Cook Argo Argo 6ENavajo

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

Basic-Line
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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 modulair systeem.

Door het modulair systeem van de Classic-Line kunt u uw droomdeur heel eenvoudig opwaarderen met afzonderlijke 
aanvullende opties. U bepaalt de uitvoering en dus de prijs.

Klassieke vormen en ornamentprofielen 
modern geïnterpreteerd.

Classic-Line.
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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

ornamentprofi elen aan weerszijden

aan weerszijden zonder profi el, aan 
de binnen- en buitenzijde met 6mm-
siergroeven

afgestemd binnen- en buitenaanzicht

Classic-Line uitrustingselementen INCLUSIEF
Modelonafhankelijk Modelafhankelijk

aan een of  aan weerszijden 
vleugelafdekkend deurblad

driedubbel warmte-isolatieglas 
tot Ug 0,7 W/m²K

hoogwaardig designglas 

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)

hoogwaardige designgrepen, optioneel met fi n-
gerprint / deurspioncamera / LED-verlichting

 ornamentprofi elen desgewenst in een andere 
kleur dan de deklaag / aan een of  aan weerszijden 

individuele veiligheidsuitrusting RC2

opgezet sokkelprofi el 'Classic' bij vleugelafdek-
kend deurblad

afgestemd binnen- en buitenaanzicht

op het design afgestemde paneel- en volledig 
glazen zijdelen

Classic-Line aanvullende opties
Voeg heel eenvoudig aanvullende opties toe en 

geef  zo uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

Classic-Line
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Model Falarim

Tip
Aan weerszijden vleugelafdekkende voor- 
deuren zijn bijzonder eenvoudig te reinigen 
en bereiken bovendien een hogere energie- 
efficiëntie. 
Zie pagina 32.

Bewuster leven. Bewuster wonen.

Classic-Line.
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Izar 1 
vleugelafdekkend deurblad, voordeur glas 
'Berlin', helder glas met gedeeltelijke matte-
ring, greep Amelie, sokkelprofi el 'Classic'

Japis 1 
voordeur en zijdeel glas 'Verona', helder glas met gedeeltelijke matte-
ring, greep Maike

Ramino 3 
voordeur designglas 'Mainau', helder glas 
gematteerd met helder ingeslepen facetten en 
sterren, greep Maike

Falarim 1 
vleugelafdekkend deurblad, houtdecoratie, voordeur en zijdeel glas 
'Berlin', helder glas met gedeeltelijke mattering, greep Maike
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Ameland 1+3

Star 3

Tholen 

Maurus 

Terschelling 

Libra Vlieland 

Sirius Export

Jarik 

Sirius

Achat 

Star 1

Canis 1

Maestro Japis 3Falarim Japis 1 Izar Minoris 

Ramino Saruma 

Canis 3

Classic-Line.
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Rechtlijnigheid en harmonie 
vormen hier geen tegenspraak.

Uranus Terano Carpo Magma 

Classic-Line

Model Maestro

Tip
Voor alle modellen staat u een uitgebreide keuze 
aan kleurvarianten ter beschikking.
Naargelang het model zijn ook talrijke 
decoroppervlakken leverbaar. Zie pagina 33.
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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!

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

3.  Gelaagd veiligheidsglas (VSG) met een dikte 
van 6 mm aan de buitenzijde van de deur1.  2.  3.

Light-Line.
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 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

identiek binnen- en buitenaanzicht

witte voordeurprofi elen

 

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

hoogwaardige designgrepen

gekleurde voordeurprofi elen

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

individuele veiligheidsuitrusting RC2

Refl oglas als middenplaat

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

Light-Line uitrustingselementen

Light-Line aanvullende opties
Voeg heel eenvoudig aanvullende opties toe en 

geef  zo uw voordeur een heel persoonlijke tintje.

INCLUSIEF
Modelonafhankelijk Modelafhankelijk

Light-Line
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Wonderful SpringtimeMorning Star Holiday My Way Sweet Moments

Light-Line voordeuren zijn dankzij de gladde glazen oppervlakken en 
de vormgevingselementen in de glastussenruimte bijzonder eenvoudig 
te reinigen.

Model Wonderful
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Family

Honeymoon

Sunset Boulevard

Flavor

Blowball

Follow Me 

For You

Rainbow

Supreme

Happiness

Feeling

Burning Star

Golden Gate

Boomerang

Remember

Celebration

Waterwings

Butterfl y 

Blueberry

Memory

Firebird Sugarbabe Tonight

Fairytale

Light-Line

Light-Line.
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In de regel wordt het deurblad in de 
vleugel van uw nieuwe voordeur gezet. 
Dat ziet u aan de omlopende afdichtrand 
tussen deurblad en vleugel aan de buiten- 
en binnenzijde van de deur.

Vleugelafdekkende deurbladen daarente-
gen dekken de deurvleugel helemaal af.
Zo ontstaat een volledig glad en harmo-
nieus deuroppervlak zonder zichtbare 
afdichtranden.

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

In de deurvleugel geplaatst deurblad 
Buitenaanzicht

In de deurvleugel geplaatst deurblad 
Binnenaanzicht

Vleugelafdekkend deurblad 
Buitenaanzicht

Vleugelafdekkend deurblad 
Binnenaanzicht

Het vleugelafdekkende deurblad.

In het Basic-Line-pakket optioneel!

In het Perfect-Line-pakket optioneel!

In het Classic-Line-pakket optioneel!

In het Basic-Line-pakket optioneel!

Bij het Perfect-Line-pakket 
inbegrepen!

In het Classic-Line-pakket optioneel!
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Breng kleur in het spel.

U kunt kiezen uit meer dan 70 hout- en decoroppervlakken

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

Golden Oak Moeraseik Eiken klassiek Siena Noce Siena Rosso

Sheffield Grey Noten Mahonie Eiken naturel Black Cherry

Winchester Donker eiken Strepen douglasspar Antraciet Zilvergrijs

In het Basic-Line-pakket optioneel!

Bij het Perfect-Line-pakket inbegrepen!

In het Classic-Line-pakket optioneel!

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 100 RAL-kleuren

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 gestruc-
tureerde 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.

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 voor-
deur. Bij sommige modellen zijn ook delen in een kleur- of  houtdecor verkrijgbaar.

Techniek
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Digitale deurspioncamera in de greep.
U wilt natuurlijk weten wie daar 
voor uw deur staat, of niet?

vlak afgewerkte LCD-kleurenmoni-
tor aan de binnenzijde

greep Vitano met geïntegreerde 
deurspioncamera

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

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.

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.

Hoogwaardige accessoires.

Vitano
rvs mat,

30 / 20 mm, lengte: 1200 mm,
met geïntegreerde deurspioncamera en moni-

tor aan de binnenzijde van de deur
(greepmontage op deurblad)
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1  Merkur
rvs  mat,
rechte steunen,
Ø 30 mm, lengten: 600, 800, 1000, 
1200, 1400, 1600 en 1800 mm, 
(greepmontage op deurblad), opti-
oneel met afgeschuinde steunen 45° 
voor montage op de deurvleugel

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

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

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

5     Pageno
rvs gepolijst en mat
rechte steunen
30 / 30 mm, lengten: 600 en 1000 mm,
(greepmontage op deurblad),
optioneel met gebogen steunen voor 
montage op de deurvleugel

6  Viggo
rvs mat,
vlak in het oppervlak ingelaten,
400 / 115 mm
(alleen monteerbaar bij vleugelafdek-
kende uitvoering)
7     Nova

rvs mat,
in het oppervlak ingelaten
340 / 105 mm,
montage verticaal of  horizontaal
(alleen monteerbaar bij vleugelafdek-
kende uitvoering)
8  Line

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

9     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)

10     Maike
rvs mat,
Ø 30 mm, lengte: 330 mm

11     Amelie
chroom,
Ø 30 mm, lengte: 320 mm

Veiligheidsrozet voor 
profi elcilinder 
RVS mat, 
B 33 mm x H 79 mm, 
dikte 4 mm, 
artikelnr. 1646 
optioneel met gepo-
lijste randen 
artikelnr. 1646-01

Profi elcilinderrozet met 
vlakke sleutelbescher-
ming, 
RVS mat, 
incl. ringrozet voor 
profi elcilinder 
RVS, 
B 50 mm x H 100 mm 
artikelnr. 1738

Veiligheidsrozet voor 
profi elcilinder 
RVS mat, 
B 33 mm x H 74 mm, 
dikte 10 mm, 
artikelnr. 1049

Ringrozet voor 
profi elcilinder 
RVS mat, 
Ø 32 mm, 
artikelnr. 1610

Veiligheidsrozet voor 
profi elcilinder 
met kernbescherming, 
RVS mat, 
B 33 mm x H 74 mm, 
dikte 12 mm, 
artikelnr. 1062

Veiligheidsrozet voor 
profi elcilinder 
met kernbescherming, 
RVS mat, 
instelbaar van 8 - 15 mm,
B 37 mm x H 74 mm, 
dikte 14 mm
artikelnr. 1062-01

Accessoires 35 
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Voordeuren, designed by OBUK®

Ontdek de complete 
veelzijdigheid!
Vraag nu gratis de 
complete catalogus aan.

Ontdek de complete 
veelzijdigheid!
Vraag nu gratis de 
complete catalogus aan.
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