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deuren op maat gemaakt

dit is onze voordeurencollectie. een wereld aan 

keuze met zorg geselecteerd. een droomdeur om 

naar uit te kijken. zo voelt u zich meteen thuis 

achter uw nieuwe deur.

welke deur u ook kiest, al onze deuren voldoen 

aan onderstaande keurmerken voor een zeker en 

veilig gevoel. 
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Thuis voordeuren
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Flex standaard deurbeslag

SB3SB2SB1

SB4 SB5 SB6

aluminium aluminium aluminium

aluminium

aluminium

rvsrvs

Verkrijbaar in 
35 cm + € 0

50 cm + € 125
60 cm + € 150
80 cm + € 175

100 cm + € 200
120 cm + € 225 
140 cm + € 250 
160 cm + € 275 
180 cm + € 325

+ € 150

Flex brievenbus

Thuis deuraccessoires

dat zit goed



Greepschild

Greepblok Greepdruppel

€ 350,- € 355,-€ 325,-€ 350,-€ 250,-

Greepmaan

Greepschild driehoek Greepstaaf

Flex deluxe deurbeslag

chroom messing bronsgrafiet

€ 205,-€ 265,- € 240,-

Flex deluxe brievenbus

Meerprijs deluxe deurbeslag kleuren

chroom messingrvs

rvs

Aanbod en prijzen onder voorberhoud van beschikbaarheid en prijzen leverancier 
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Voor de kleur van uw flexkozijn thuisdeur, kunt u kiezen uit 
deze uitgebreiden kleurenwaaier met ruim 150 kleuren. Alle 
kleuren zijn mogelijk in gladde of  houtnerfstructuur.

Thuis deurkleuren

dat zit goed



Al onze deuren zijn voorzien van het politiekeurmerk veilig wonen. 
Alle flexdeurbeslag zijn SKG goedgekeurde sloten, standaard met 
2-ster**. Zo weet u zeker, de veiligheid van een flexkozijn deur: 

Veilig wonen

dat zit goed
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Standaard geleverd met blokscharnier 
Knoopscharnier + € 500

Bovenlicht  
Blokscharnier

Bovenlicht + Zijlicht  
BlokscharnierKnoopscharnier

Standaard tuindeuren

Thuis tuindeuren

dat zit goed



Maat 1.70m - 6.50m Maat 1.80m - 6.50m Maat 2.50m - 6.50m

Maat 3.20m - 6.50m

Thuis schuifpuien
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Standaard geleverd met blokscharnier 
Knoopscharnier + € 250

Thuis achterdeuren

dat zit goed



 
Disclaimer: 
Hoewel bij de inhoud van onze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, bestaat de mogelijkheid 
dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of  niet (meer) correct is. Aan prijzen, kleuren, samenstellingen, 
indelingen, afmetingen en materiaal soorten gepresenteerd in deze brochure, kunnen geen rechten worden ontleend. 
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