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Welkom in de Albo Voordeuren catalogus. Maak het u gemakkelijk en laat u door deze 64 pagina’s verrassen. 

Een voordeur is natuurlijk een aanschaf voor jaren en de vele stijlen en combinaties van Albo vormen een 

riante keuze. U krijgt niet alleen complete deuren aangeboden, maar ook de mogelijkheid om er zelf één 

samen te stellen.

Met de buitendeuren van Albo betreedt u een wereld van vakmanschap. Het assortiment is exclusief en zeer 

gevarieerd. We bieden u een collectie vol prachtige eigenschappen, waarbij duurzaamheid het sleutelwoord 

is. Albo vervaardigt haar producten zelf en daarbij doen we geen concessies. De productie is geïnspireerd 

op ambachtelijk maatwerk en uitgevoerd met geavanceerde technieken. Of u nu een landelijk pand of een 

stads appartement bewoont, uw Albo deur siert het huis en is ijzersterk bestand tegen ons verraderlijke 

klimaat.

Ook gemak is een groot goed binnen onze service. Albo verzorgt professionele begeleiding van ontwerp 

tot plaatsing. Ook voor een spoedklus draaien we onze hand niet om. Kijk op pagina 56 voor het voorraad 

programma. We willen u met deze brochure alvast een fijne binnenkomer bieden en heten u graag welkom 

in één van onze showrooms. 
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Karakter
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Deuren met uitstraling. De geprofileerde sierlijsten liggen nadrukkelijk op de deur, 

als karakteristieke trekken rond ogen van glas. De verdeling van het lijstwerk, zowel 

horizontaal als verticaal, kenmerken het aanzien van deze serie. En de profilering is 

niet alleen mooi, maar in verschillende modellen ook verrassend functioneel. Zoals 

een klein raam in de voordeur, dat u van binnen kunt openen voor een frisse bries. 

Ook in de glasopeningen vindt u voldoende diversiteit; wilt u uitzicht over de volle 

lengte of een omkaderde blik op de buitenwereld? 
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Grenzeloos
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L 211 L 220L 212 L 221L 213L 210

Een eenvoudige vlakke Multiplus Garant Extra is de basis van 

deze serie welke we omtoveren tot een exclusieve voordeur. 

Met de nieuwste CNC technieken en verfijnde gereedschappen 

kunnen we alle denkbare groeven frezen in deuren met een extra 

dikke deklaag en aluminium schermen die kromtrekken voorkomen. 

Een Komo/certificaat en 30 minuten brandwerendheid onderstrepen 

kwaliteit en het brede toepassingsgebied. Alle denkbare opties zoals 

glasopeningen, prachtig lijstwerk, speciale weldorpels enz. enz. behoren 

tot de eindeloze mogelijkheden. 
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Een deur uit de films van de vorige eeuw. Panelen met fraai afgewerkte randen, 

accentueren de opvallende roosters op een subtiele manier. De metalen roosters zijn 

voorzien van een draairaampje aan de binnenkant, om zomers van de frisse lucht te 

genieten. In de sierlijke ornamenten ontdekt u steeds weer een nieuwe vorm. Het 

smeedwerk varieert van opengewerkte figuren tot een fijnmazig geheel. Romantische 

sferen met de combinatie van frisse kleuren en de in stijlvol zwart uitgevoerde 

roosters. 

Nostalgie
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LS 057-R LS 059-R LS 068-R

Foto linkerpagina:
LS 058-R
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LS 067-R met rooster 8LS 067-R met rooster 1 LS 067-R met rooster 5 LS 067-R met rooster 7

Albo brengt nostalgie en hedendaagse luxe bij elkaar. De voordeur met een raampje 

achter prachtige bewerkte roosters, dateert uit vervlogen tijden. De stevige tochtstrips, 

onopvallend verwerkt, en het hang- en sluitwerk zijn helemaal van deze tijd. De 

metalen roosters worden standaard geleverd in een zwarte kleur. Overige kleuren zijn 

op aanvraag mogelijk.
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LS 079-R met rooster 2 smalLS 076-R met rooster 8 LS 077-R met rooster 9 LS 078-R met rooster 2 smalLS 075-R met rooster 1
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Klassiek
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De serie klassiek garandeert een fraaie entree. Uit het authentieke houtsnijwerk en 

de gestileerde roosters spreekt een warm welkom. De sfeer van een Engels landhuis 

dient zich aan. Roosters in stijlvol zwart of verrassende kleuren. De statige uitstraling 

vindt zijn oorsprong in de deurmode van vervlogen eeuwen. Traditioneel vakmanschap 

en stijlvol maatwerk strijden om voorrang in de klassieke serie van Albo.

KES 108KES 107-RKES 106-R
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Contrasten geven diepte aan uw deur. Het bewerkte rooster komt tot leven; stijlvol 

metaal als uitnodigende eyecatcher. Alle modellen zijn zowel met als zonder smeedwerk 

een lust voor het oog.

KES 116-RKES 114-RKES 109 KES 117-RKES 110 KES 112-R
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KES 120-R

De flair van Albo Klassiek is slechts ogenschijnlijk fragiel. In de fijnzinnige roosters schuilt een onzichtbare kracht. Juist het 

smeedwerk biedt bescherming en in combinatie met de hoogwaardige scharnieren en sluitingen, kent de politie deze prachtige 

deuren het Keurmerk Veilig Wonen toe. De metalen roosters worden standaard in de zwarte kleur geleverd.  

Overige kleuren op aanvraag.

KES 126-RKES 120-R KES 127-RKES 119-R KES 125-RKES 122-R
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Buitengewoon
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Verticale vlakverdeling met glas of panelen. In de 

Buitengewone deuren ligt de nadruk op schoonheid 

en detail. Deze rustige collectie krijgt expressie met diepliggende 

panelen en groeven. Alle stijlen, roedes, panelen en glaslatten zijn uitgerust met 

een prachtig profielschaafje. Zoals bij elke serie kiest u ook bij Buitengewoon 

de weldorpel naar smaak, om de deur van boven tot onder naar uw idee samen 

te stellen. We kunnen u slechts een selectie aan kleuren laten zien, maar het 

assortiment is qua stijlen en tinten zowel ruim als divers.

L 009 L 011

L 005

L 088LS 017 LS 018 LS 027
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Het visitekaartje voor uw huis. Bij Albo krijgt niet alleen de functionaliteit buitengewoon 

veel aandacht, maar ook het esthetische oogpunt. Met panelen in alle soorten en 

maten geniet u dageli jks van een uitgebalanceerd ontwerp in uw voordeur.

L 185 L 335-P

Foto rechts:
Linkerdeur: L 485

Rechterdeur: L 405

L 186L 158L 154 L157
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L 925L 845 L 943L 915 (14x14)

Stel uw eigen deur samen!

Het uiterlijk van uw deur mag u zelf 

bepalen bij de deuren in de serie 

"Buitengewoon". Kies uit 5 types 

boven- en onderdeuren. Geef uw 

voordeur uw persoonlijke voorkeur.  

Kijk op pagina 62 voor meer informatie.

L 505

L 335 L 415 LS 429
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Markant
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De serie Markant onderstreept het ambachtelijke van Albo. Niet alleen de 

constructie, maar ook de afwerking is een staaltje van techniek en vakmanschap. 

Duurzaamheid door de toepassing van hardhouten stijlen en dorpels uit Merbau 

en de MDF- of hardhouten panelen. Uw huis wordt een blikvanger met elke deur 

uit deze opvallende collectie. Speelse details verlenen net dat extra cachet aan uw 

dagelijkse (r)entree. 

AD 310 AD 345AD 339AD 314
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Frivole vlakken met een frappante afwisseling in glasopeningen. 

Driehoeken die onweerstaanbaar in het oog springen. Het geheel van 

vormen mondt uit in een deur waar u niet omheen kan. Gefreesde motieven 

kiezen hun eigen weg diagonaal over de panelen en verlenen een nieuwe dimensie  

aan uw huis.  Markante deuren zijn wars van conventies. Elke kleur, elke ronding en iedere hoek is spannend en verrassend. 

Individuele smaakmakers met karakter, die u deels naar eigen inzicht kunt samenstellen. Albo vervangt op aanvraag ramen  

door panelen om u zo altijd de ideale deur te bieden.

AD 363 AD 394AD 361AD 355
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Deuren met een tijdloze uitstraling, die binnen elke architectuur volledig tot hun recht komen. De exclusiviteit schuilt in de 

klassieke en toch hedendaagse details. Een uniek samensmelten van stijlen. Bij het vervaardigen van ons assortiment laten we ons 

natuurlijk inspireren door de Hollandse bouwkunde, waar het gewaagde niet wordt geschuwd. De gelaagde en prominente panelen 

tonen de ambachtelijke kunsten van Albo en de vrije hand van onze ontwerpers.

Exclusief
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L 035L 008 LS 034
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LS 052 L 062
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De details in Exclusief maken een wereld van verschil. Een rechthoekig raam zorgt 

dat de deur er heel anders uitziet dan een raam met een ronde bovenkant. De 

verlijmde sierlijsten fixeren de aandacht op een glasopening of paneel. Zelfs de 

lichtval speelt met het lijstwerk en geeft de deur op elk moment van de dag een 

ander aanzien.

L 805 PGLS 066L 059 LS 805 PYR
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DeLuxe
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Mag uw deur saillant of komt u liever discreet binnen? De voordeur is een opvallend aspect van uw woning en heeft invloed op uw 

leefomgeving. Door grote ramen te kiezen, verlevendigen het daglicht en straatlantaarns uw hal en entree. Een deur uit gesloten 

panelen draagt weer bij tot een gevoel van privacy. Ook de kleur bepaalt natuurlijk het aanzien van uw huis.  Albo DeLuxe varieert van 

prominent rood tot neutraal crème. 

L 015LS 014L 007

ss sp



LS 020

L 032

L 021 LS 023

L 025 LS 031 LS 047
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Robuuste panelen, afgewisseld met sierlijke lijnen. Deuren met stevige hoeken of 

ronde welvingen. Zowel binnen als buiten karaktervol afgewerkt en vervaardigd uit 

het allerbeste hardhout. Albo ontwerpt het complete assortiment tot in de finesses.

LS 049

LS 048

LS 050 LS 055 L 056 LS 057 LS 065
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Estate
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Een rijke voordeur in omvang en kwaliteit. De Estate 

collectie heeft dubbele deuren en is een kroon op uw 

woning. Met de ruime afmetingen wint uw huis een 

wereld aan flair. De monumentale uitstraling staat 

los van vormen en kleur; iedere Estate is groots en 

meeslepend. U bepaalt zelf de gewenste breedte en de 

hoogte om uw deuren op maat te laten maken.

KES 100

KES 102R

Foto linkerpagina:
KES 128

KES 101
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KES 111

KES 124

KES 104

Foto geheel links
KES 113

Foto links
KES 115

Bij Albo creëren we mogelijkheden en dat zijn er 

dan ook veel. Als u er uit bent welke Estate het 

beste bij u past, betreedt u het land van panelen, 

lijstwerken en tongstijlen om het geheel tot in de 

bijzonderheden te perfectioneren. Een willekeur aan 

glasopeningen, ornamenten en deurroosters om 

mee te combineren. U kunt uw voordeuren compleet 

geleverd krijgen, inclusief raampjes, roosters, 

3-puntssluitingen (inbraakwerend) en tongnaalden.

KES 103 KES 105R
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De verzamelnaam ‘Voorraad Voordeuren’ impliceert misschien een standaard assortiment. De Voorraad 

collectie is echter enorm en kent de snelste levertijden! De maatvoering is overeenkomstig de gangbare 

afmetingen binnen de Nederlandse bouwwereld: 88 of 93 cm breed en 211,5 of 231,5 cm hoog. 

V 081

V 505

V 073

V 005

V 485

VG 137

V 115

V 915 14x14

VG 140

V 185

VD 310

VS 020

V 405

VG 117

VS 047

V 415

VG 121

VS 048VS 077 VS 077 R met rooster 9
(roosters 10, 11 ook mogelijk)

VS 067 R met rooster 1
(roosters 5, 7, 8 ook mogelijk)

V 069

Voorraad
2��±YbÁ±b�
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Rooster 3
233 x 1007 mm

Rooster 4
275 x 840 mm

Rooster 5
530 x 965 mm

Rooster 6
334 x 824 mm

Rooster 6 Groot
382 x 1232 mm

Rooster 7
530 x 965 mm

Rooster 8
530 x 965 mm

Rooster 9 Rooster 10 Rooster 11

Albo brengt nostalgie en hedendaagse luxe bij elkaar.  

De voordeur met een raampje achter prachtige  

bewerkte roosters, dateert uit vervlogen tijden.  

De unieke draairaam constructie is beproefd op  

wind- en waterdichtheid, en hiermee bestand tegen 

ons verraderlijke klimaat. De metalen roosters worden 

standaard geleverd in een zwarte kleur. Overige kleuren 

zijn op aanvraag mogelijk.

Roosters
��´¼8�t�b

Rooster 1
530 x 965 mm

Rooster 1 smal
350 x 965 mm

Rooster 2
275 x 896 mm

Rooster 2 smal
160 x 1007 mm
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Over
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Organisatie

Albo Deuren is al ruim 25 jaar toonaangevend op de deuren markt. 

Vanuit  Albergen wordt de gehele organisatie aangestuurd.  Wij 

bieden een uniek totaalpakket, met een breed leveringsprogramma, 

betrouwbare eigen productie, uitgebreide maatwerkmogelijkheden, 

professionele begeleiding en klantgerichte logistieke ondersteuning. 

Daarbij onderscheidt ons assortiment zich door eigentijdse vormgeving, 

profielen en accessoires. Kortom, natuurlijke kwaliteit die verder gaat 

dan de gangbare norm.

Productie locaties

Er wordt inmiddels geproduceerd op drie locaties in Nederland, 

Roemenië en Duitsland. Het hele proces wordt ondersteund door uit-

gebreide research en productontwikkeling, verricht door onze experts. 

Bij de productie staan beproefd vakmanschap, doordacht design, 

hoogwaardige materialen en moderne technieken samen borg voor 

een fraai én functioneel resultaat. Ons flexibele productieapparaat biedt 

ongekende mogelijkheden op het gebied van maatwerk. Bovendien zijn  

we als voorraadhoudend producent in staat zeer snel te leveren.  

Erkende keurmerken

Binnen onze organisatie wordt veel aandacht besteedt aan kwaliteit,  

wet- en regelgeving op het gebied van  (brand)- veiligheid en duur-

zaamheid. Dit heeft zich vertaald in verschillende behaalde keurmerken 

zoals Iso-9001 en KOMO, Efectis certificaten op gebied van brandveilig-

heid en FSC en PEFC CoC op gebied van duurzaamheid en verantwoord 

bosbeheer. Met deze certificaten leveren wij gegarandeerde perfectie!

Projecten

Voor projecten in nieuwbouw, utiliteitsbouw en renovatie is Albo 

Deuren een betrouwbare partner die een complete service biedt, vanaf 

het digitaal inmeten van de deuren tot en met de eindmontage. Daarbij 

kunnen wij gebruik maken van de deuren voor de utiliteitsbouw die in 

eigen huis worden geproduceerd. Deze kwalitatief hoogwaardige pro-

ducten voldoen aan de strengste eisen, ook als het gaat om brandvei-

ligheid. Als opdrachtgever bepaalt u zelf of u kiest voor deuren die uit 

voorraad leverbaar zijn of naar een uniek ontwerp. Onze werkwijze is 

heel volledig en begint met een bezoek van onze projectbegeleiders op 

de bouw. Zij bekijken uw project en bespreken alle belangrijke details. 

Vervolgens maken we een begroting, meten digitaal in op locatie, 

verzorgden de werkvoorbereiding in de breedste zin van het woord en 

monteren de deuren. Onze ruime ervaring in projectbegeleiding garan-

deert helderheid, kostenbeheersing en vaste levertijden.

Sprintservice

Maatwerk binnen 2 á 3 werkweken geleverd! Dat kan met onze 

“Sprintservice”. Deze service betekent een gegarandeerde levertijd van 

2 á 3 werkweken op alle Buitendeuren,Voordeuren, 

Hardplastic deuren en Klassiek Stijldeuren.     

Voorraad

Om u snel en vakkundig te bedienen liggen in Albergen zo’n 60.000 

deuren in de meest uiteenlopende modellen en afmetingen op voor-

raad.  Vanuit deze voorraad kunnen wij snel schakelen en uw gekozen 

producten voorzien van allerlei bewerkingen.

Bewerkingen

Service is een zeer sterke peiler van Albo Deuren. In het service center 

worden deuren per project op maat gemaakt.  Standaard voorraad pro-

ducten worden hier razendsnel voorzien van de meest uiteenlopende  

boringen, glasopeningen etc.   

Groeven frezen

Eenvoudige vlakke deuren omtoveren naar elk gewenst ontwerp. Met 

de nieuwste CNC technieken en verfijnde gereedschappen behoort dit 

nu tot de mogelijkheden en kunnen we bijvoorbeeld groeven frezen of 

een logo “schrijven” in het oppervlak van de deur. Tekst of afbeeldingen 

worden gescand en één op één overgenomen. Ook V-groeven of band-

groeven in elk gewenst patroon blijken een enorme aanwinst te zijn 

in ons assortiment. Vanzelfsprekend kunnen zowel binnendeuren als 

garagedeuren en voordeuren in eenzelfde “look” uitgevoerd worden. 

Wij denken graag met u mee en verwerken uw ideeën in een uniek per-

soonlijk ontwerp. Garagedeuren treft u in deze brochure. Bijpassende 

voordeuren vindt u in onze uitgebreide voordeur brochure.

Afwerking

Buitendeuren kunnen in grond- of in voorlak geleverd worden. De 

standaard grondlaag bestaat uit een dekkende of blanke watergedra-

gen verf met een laagdikte van 120 µm. Bij een dekkende eindlaag 

worden standaard MDF panelen toegepast. Veel modellen kunnen ook 

voor blank werk geproduceerd worden. Deuren worden dan volledig 

van hardhout gemaakt, welke zorgvuldig op kleur wordt gesorteerd. 

Echter, hout is een natuurproduct waarbij altijd sprake is van enige 

kleur en/of structuur afwijkingen. Wanneer de panelen hierbij breder 

zijn dan 30 cm  wordt standaard een gedeeld paneel toegepast. Een 

gedeeld paneel bestaat uit losse delen van 40 mm dik welke d.m.v. 

een sponning over elkaar vallen, waardoor de delen vrij kunnen wer-

ken.Buitendeuren kunnen worden voorzien van een voorlak op kleur 

volgens Concept II en gemonteerd glas en hang- en sluitwerk. Een full 

service waarmee wij u graag werk en risico uit handen nemen en u 

tegelijk een hoop kosten bespaard.

Optische verschillen

Deuren worden in de meest uiteenlopende afmetingen geproduceerd. 

Dit kan tot gevolg hebben dat uw deur er optisch anders uitziet dan 

de afbeelding in deze brochure. Op uw verzoek maken wij graag een 

technische tekening van uw bestelde deuren.

Garantie

Op al onze hardhouten buitendeuren geven wij maarliefst 6 jaar garantie.  

Download de garantievoorwaarden op onze website: www.albo.nl                                   
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Technische
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Een briefsleuf is standaard  5 x 29 cm breed. Een briefsleuf dient horizontaal te worden aangebracht. De afstand van de briefsleuf tot de grond 

mag niet lager dan 60 cm of hoger dan 180 cm zijn. De minimale afmeting van een briefsleuf is  3,2 x 26,5 cm breed, aldus de voorschriften van 

TNT Post.

Briefsleuf

Tussen oplossingen deurstel 40 mm

Tussen oplossingen deurstel 54 mm

binnen 

buiten

binnen 

buiten

L1 R2 

L3 R4

L1 = Links naar binnen draaiend

R2 = Rechts naar binnen draaiend

L3 = Links naar buitendraaiend

R4 = Rechts naar buitendraaiend

Overzicht draairichtingen

Draairichting van deuren

TongnaaldAanslaglatten incl.  
driepuntsluiting en sluitlijst.

StolpnaaldTongstijl eventueel met 
uitsparing tbv kantschuif.

Uitsparing 
kantschuif. 
Naar binnen 
draaiende 
deuren.

Uitsparing 
kantschuif. 

Naar buiten 
draaiende 

deuren.

Standaard Recht profiel Facet profiel Duivejager profiel

Kader profilering 17 en 25 mm Verjonging

Verschillende profielen

Alle glas- en paneeldragende dorpels worden aan 
de buitenzijde 19° afgeschuind ivm afwatering.

19° profiel  
tbv enkelglas 

Duivejager 
profiel 
tbv enkelglas

Dragende 
onderdorpel

19° profiel  
tbv glaspakket 
26 mm

Duivejager 
profiel tbv 
glaspakket 
26 mm

Facet 
profiel tbv 
enkelglas

Facet profiel 
tbv glaspakket 
26 mm

90° profiel tbv 
enkelglas

Niet dragende 
dorpel

90° profiel tbv 
glaspakket 26 
mm

Voordeurkader met 
ontspanningsgroef

Duo deur

Roede

kader profiel 17 mm kader profiel 25 mm

Roede tbv glaspakket 26 mm Roede tbv enkelglas

Roedeverdeling tbv enkelglas en glaspakket 26 mm
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Buitendeuren:glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.  

Glaslat tbv buitendeur wordt aan de buitenzijde standaard geventileerd.  

Binnendeuren:glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x3mm = 6 mm) kit.  

40 mm dikke deuren (voor afwijkende deurdiktes glaslatten aanpassen 

naar de dikte van de deur)

Buitendeuren: glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.

Glaslat tbv buitendeur wordt aan de buitenzijde standaard geventileerd.

Binnendeuren:glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x3mm = 6 mm) kit.

40 mm dikke deuren (voor afwijkende deurdiktes glaslatten aanpassen 

naar de dikte van de deur)

Plaatsbepaling van scharnieren

Deurhoogte Scharnierhoogte
 S1 S4 S2 S3

H=1750 H=1849 118 (318) 958 1598

H=1850 H=1949 118 (318) 958 1698

H=1950 H=2199 118 (318) 958 1798

H=2200 H=2299 118 (318) 1058 1948

H=2300 H=2399 118 318 1158 2048

H=2400 H=2499 118 318 1258 2148

H=2500 H=2599 118 318 1358 2248

H=2600 H=2699 118 318 1458 2348

Standaard volgens BRL 0803

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.

Achterhout (AH) is standaard 8 mm

H = Deurhoogte in mm

Overzicht brandwerende glaslatten

Type glaslat G 25 + 6 G 25 + 3 G 25 - 0 G 25 -3 G 25 -6 G 25 -9 G 25 -12 G 25 -15

G 25 + 6 52 49 - - - - - -

G 25 + 3 49 46 43 - - - - -

G 25 - 0 - 43 40 37 - - - -

G 25 -3 - - 37 34 31 - - -

G 25 -6 - - - 31 28 25 - -

G 25 -9 - - - - 25 22 19 -

G 25 -12 - - - - - 19 16 13

G 25 -15 - - - - - - 13 10

Glaspakket in millimeters

Overzicht standaard glaslatten

Type glaslat G 17 + 6 G 17 + 3 G 17 - 0 G 17 -3 G 17 -6 G 17 -9 G 17-12 G 17 -15

G 17 + 6 52 49 - - - - - -

G 17 + 3 49 46 43 - - - - -

G 17 - 0 - 43 40 37 - - - -

G 17 -3 - - 37 34 31 - - -

G 17 -6 - - - 31 28 25 - -

G 17 -9 - - - - 25 22 19 -

G 17 -12 - - - - - 19 16 13

G 17 -15 - - - - - - 13 10

Glaspakket in millimeters

Buitendeuren:glaspakket bestaat uit glasdikte + (2x4mm = 8 mm) kit.

Vaste sponning van de buitendeur wordt standaard geventileerd.

Overzicht glaslatten in buitendeuren (40 mm) met vaste sponning

Type glaslat G 17i G 17 - 9 G 17 - 6 G 17 - 3 G 17 - 0 G 17 + 3 G 17 + 6

≤15 - - - - - -

- 18 - - - - -

- - 21 - - - -

- - - 24 - - -

- - - - 27 - -

- - - - - 30 -

- - - - - - 33

Glaspakket in millimeters

G-17i         G 17-0      G17-3    G17+3

Stapeldorpels

Groeven

Nummer Omschrijving

1 Puntgroef

2 V - groef

3 Bandgroef

4 Kraalgroef

5 Hollegroef

6 Brede V - groef

Afmeting is bij benadering.

1. 3. 5.

2. 4. 6.
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Beglazingsvoorschrift

Buitendeuren worden altijd met binnenbeglazing uitgevoerd. Na plaatsing 

mag het glas het hout niet raken, daartoe dienen de kunststof stel- en 

steunblokjes. Tunnelblokjes aan de onderzijde plaatsen voor een optimale 

ventilatie. De binnen- en buitenvoegen tussen glas en glaslat afkitten met 

een elastische beglazingskit. Minimale afmeting van de kitnaad moet 4 mil-

limeter breed zijn en 6 millimeter hoog. Hierbij dient het glaspakket centraal 

tussen sponningaanslag en glaslat geplaatst te worden. Tevens moet bij het 

plaatsen van de glaslat een kitril in de sponning worden aangebracht, in ver-

band met de luchtdichting volgens NPR 3577, de zogenaamde hielafdichting. 

Na het plaatsen van het glas dienen direct en aansluitend de topafdichting 

aangebracht te worden. Spijker/niet gaatjes dienen direct na het beglazen 

gestopt te worden. Deuren geleverd in concept III dienen in de fabriek 

beglaasd te worden.

A = Glas

B = Beglazingskit min 4 x 6 mm (topafdichting)

C = Beglazingsband min 4 mm

D = Glaslat

E = Beluchting

F = Beglazings(tunnelblokje)

G= Hielafdichting

Het glaspakket bestaat uit glasdikte plus kitnaden. Bij bestelling de dikte van 

het glaspakket aangeven.

Binnendeuren: Voor deuren tbv binnen toepassing is een kitrand tussen glas 

en sponning/glaslat van 3 mm voldoende. Een hielafdichting is niet noodza-

kelijk en de glaslatten zijn niet voorzien van beluchtingsgroeven.

Weldorpels

Weldorpel 4

Weldorpel 5 Weldorpel 6 Weldorpel 7

Weldorpel 1 Weldorpel 2 Weldorpel 3

Bij deze deuren is het mogelijk uw voordeur te voorzien van uw persoonlijke voorkeur. U kunt kiezen uit 

5 types Togen, 5 types Bovendeuren en 5 types Onderdeuren. Alle denkbare combinaties behoren tot de 

mogelijkheden. Voorbeeld van het bepalen van een deur naar uw keuze:

• Bovendeur:  model 4 ruitjes  is L 4 . .

• Onderdeur:  model 2 panelen  is L . 2 .

• Toog:  model 9   is L . . 9

Zodat uw gekozen deur als modelaanduiding type L 429 is. Mocht uw keuze uitgaan naar  

geprofileerde sierlijsten rondom de glasopening en de panelen, dan is de aanduiding LS 429.

Duo-Deur type LS 429

Standaard duo
doorsnede

Tevens zijn deze samengestelde deuren 
verkrijgbaar in duo-uitvoering.

Stel uw eigen deur samen

¸¸ ¸·

Onderdeuren modellen

Togen modellen

L 1 . . L 4 . . L 6 . . L 9 . . L 9 . . 14 x 14

L . 1 . L . 2 . L . 3 . L . 4 . L . 8 .

L . . 3 L . . 5 L . . 6 L . . 7 L . . 9

Bovendeuren modellen



Al onze verkopen en/of leveringen geschieden uitsluitend onder 
onze Verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissements Rechtbank te Almelo onder nr. 19/2004. Een 
exemplaar daarvan wordt u op aanvraag toegezonden.

Uw dealer:


