
VAN HARTE GEFELICITEERD MET 
UW NIEUWE WONING

KEUZEPAKKET BINNENDEUREN



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Comfort, sfeer en beleving zijn belangrijke aspecten om van uw nieuwe huis een thuis te maken. 
De uitstraling van de binnendeuren speelt daarin een belangrijke rol. Graag bieden wij u de mogelijkheid om binnendeuren te kiezen die passen bij uw stijl en 
smaak en nemen u graag mee in de wereld van sfeervolle deuren.

Standaard worden de deuren in uw gehele woning uitgevoerd als vlakke afgelakte deuren in de kleur alpinewit voorzien van deurbeslag. Doormiddel van een 
viertal pakketten bieden wij u de mogelijkheid om de standaard deuren aan te passen naar een pakket in de stijl die bij u past.  Aanvullend kunt u kiezen uit 
twee typen deurbeslag: Leona of Tavira. De deurkozijnen blijven standaard. U kunt een keuze maken uit de pakketten  Van Gogh, Mondriaan, Lichtenstein of 
Frans Hals.

Van Gogh

Het van Gogh pakket bestaat uit 
een glasdeur type CN01 tussen hal 
en woonkamer. De deur is voorzien 
van twee verticale ruiten met blank 
glas. Deze deur wordt gecombineerd 
met een lijndeur type CN50-LIN01. 
Lijndeuren hebben een subtiele, maar 
opvallende uitstraling. Hierdoor geven 
de deuren uw woning net dat beetje 
extra. Het verticale ontwerp van de 
glasdeur komt terug in de bijpassende 
lijndeur, waardoor dit type deur een 
minder statisch aanzicht heeft dan de 
standaard vlakke deur. 

Mondriaan

In dit pakket staan horizontale lijnen 
centraal. De glasdeur betreft het type 
AE34. Deze deur is evenredig verdeeld 
in vier glasruiten met blank glas, het 
licht vanuit de hal straalt sfeervol de 
woonkamer in. Een mooie combina-
tie met deze glasdeur is de lijndeur 
type AE74-LIN01. Deze deur heeft 
dezelfde lijnverdeling als de glasdeur. 
Dit eigentijdse deurenpakket past in 
iedere woning. 



Ieder pakket bestaat uit 1 glasdeur t.p.v. hal/ woonkamer, bijpassende dichte deuren en deurbeslag naar keuze van het type Leona, Tavira rvs of Tavira 
zwart. Uiteraard is het ook mogelijk om via een bezoek in de showroom één van de vele andere mogelijkheden te kiezen. Via de koperskeuzelijst heeft u de 
mogelijkheid om vooraf bepaalde standaard aanpassingen door te geven. Na het showroombezoek zult u een offerte ontvangen gebaseerd op uw individuele 
wensen.

Lichtenstein

Wilt u graag binnendeuren in een in-
dustriële stijl met zwarte accenten dan 
hebben wij voor u het pakket Lichten-
stein. Uniek is de combinatie van witte 
afgelakte binnendeuren met zwarte 
details die zijn toegevoegd in de vorm 
van zwarte glaslatten. Het pakket be-
staat uit een glasdeur van het type 
FR500Z gecombineerd met lijndeuren 
FR550. Hierdoor creëert u een mooi 
contrast en geeft u uw interieur een 
uniek karakter. Het is ook mogelijk om 
de zwarte details in wit uit te 
voeren.

Frans Hals

Modern klassiek dat is wat u terug ziet 
in dit deurenpakket. Dit pakket bevat 
paneeldeuren  met een getrapt profiel 
wat uw woning een luxe en elegante 
uitstraling geeft. De glasdeur betreft 
type CE131 met blank glas gecombi-
neerd met dichte deuren, type CE19, 
De deuren worden wit afgelakt.
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Ieder  pakket bestaat uit 1 glasdeur, bijpassende 
dichte deuren en deurbeslag naar keuze van het 
type Leona of Tavira. 

Meerprijs  glasdeur uit pakket Mondriaan, van 
Gogh of Lichtenstein uitvoeren in satijnglas i.p.v. 
blank glas bedraagt € 89.-

Meerprijs 12- vlaks rilgeslepen glas t.b.v. Frans 
Hals pakket  €105.- Meerprijs satijnglas € 50.-

Minderprijs voor witte glaslatten in pakket 
Lichtenstein bedraagt € 23.-

Tavira rvs

Tavira zwart

Leona

Deurbeslag

Bij  een stijlvolle deur hoort stijlvol deurbeslag. 
Hiervoor kunt u een keuze maken uit één van 
de onderstaande deurkrukken, type Leona of  Ta-
vira. Ieder type bestaat uit een deurkruk op een 
rond rozet. Volgens standaard uitvoering worden 
de deuren in uw woning indien van toepassing 
voorzien van loopslot, vrij/bezetslot, of kastslot.

Deuren voorzien van een FSC® keurmerk

Wijzigingen voorbehouden


