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Geldigheid
Deze prijslijst is geldig voor bestel- 
lingen vanaf 1 februari 2023, tot 
nader te bepalen datum. Wijzigingen 
voorbehouden. Prijzen zijn inclusief 
21% btw.

Merkherkenning
Alle 2adore-voordeuren zijn voor-
zien van het 2adore-kwaliteitsmerk. 
Dit merkteken geeft aan dat de 
deur voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen.

Levertijden
Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon.

Met zorg behandeld
2adore behandelt je deur met de grootste zorg. Daarom zijn de deuren altijd goed verpakt. Ook het bijbehoren-
de glas, leverbaar uit voorraad, wordt stevig verpakt in houten kisten. Bij deuren die op maat gemaakt worden of 
een bewerking ondergaan wordt het glas voorgemonteerd in de deur meegeleverd. Bij voordeuren wordt het glas 
altijd voorgemonteerd meegeleverd. Tegen een geringe meerprijs kun je het glas volledig laten afmonteren en 
kitten. Ook kunnen 2adore-deuren in wel 6000 kleuren kant-en-klaar in de aflak geleverd worden. Kijk hiervoor 
op pagina 109. 

Binnendeuren
2adore-binnendeuren zijn standaard FSC®-gecertificeerd, 39 mm dik en uitgevoerd met een 
unieke stabiele kern. Dit is een gelamineerde kern met een toplaag van vochtbestendig 
mdf. Hierdoor ontstaan zeer vormvaste en duurzame deuren. De panelen zijn gemaakt van 
vochtbestendig MDF. Alle deuren zijn altijd voorzien van een slotgat tbv de NEMEF 1200-
serie en een witte grondverflaag, tenzij anders aangegeven. Opdekdeuren zijn voorzien van 
paumelleboringen. Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur. Je krijgt maar 
liefst 12 jaar garantie.

FACETPROFILERING (F)

met een ronde 
bossing (1)

S-PROFILERING (S)

met een rechte 
bossing (2)

KRAALPROFILERING (K)

met een rechte 
bossing (2)

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Algemene informatie

Buitendeuren
2adore-buitendeuren zijn kwalitatief hoogwaardige en duurzame deuren gemaakt door echte vakmensen. 
De deuren zijn fraai afgewerkt, voorzien van doordachte  details en voldoen aan de strengste kwaliteits- en 
veiligheidseisen. Behandelde deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden 
geleverd met KOMO-certificaat en 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. 
Op onbehandelde deuren geven wij 1 jaar garantie.

FSC®

Alle 2adore-deuren zijn FSC® gecertificeerd leverbaar. In de prijslijst worden de uitvoe rings mogelijkheden 
per deurmodel aangegeven. FSC®- gecertificeerde Premium Hardwood-deuren zijn gemaakt van houtsoorten die 
voldoen aan duurzaamheids klasse 1. De houtsoorten die toegepast worden bij FSC®-gecertificeerde Hardwood-
deuren  
voldoen aan duurzaamheidsklasse 3. Kijk voor meer informatie op www.2adore.nl.

Via het maatwerkprogramma kun je je eigen 
deur samenstellen door te varieren met 
profileringen en panelen. Welke combinatie 
je ook kiest, je  betaalt altijd één vaste prijs en 
geen extra toeslagen voor afwijkende maten 
tot 1200 x 2400 mm. Deuren groter dan 
1050 x 2400 mm, kleiner dan 1200 x 2700 
mm worden geleverd met 6 jaar garantie.
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Glasassortiment
Alle ruiten voor onze binnendeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas (m.u.v. glas-in-lood ruiten). Bij breuk valt dit 
glas uiteen in zeer kleine stukjes. Hierdoor is het risico op letsel bij een gebroken ruit kleiner. Voor onze buiten-
deuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte 
lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd 
veiligheidsglas toe te passen. Veiligheidsglas is extra isolerend, inbraakwerend en veilig. Het glas is aan 1 zijde 
gehard en aan 1 zijde gelaagd. 

Garantie
De garantie die op uw bestelling 
van toepassing is, wordt door ons 
altijd vermeld op de opdracht-
bevestiging.

crepi

mat

chinchilla

blank facet 

master carré

mat facet

master ligne

mat gelaagd

kathedraal

zebra

blank

Figuurglas serie 1: mat glas, crepi, chincilla en kathedraalglas 
Figuurglas serie 2: master ligne en master carré 

www.2adore.nl
• verkooppunten • informatie over deuren • 2adore-
deurdesigner: bekijk de deuren in uw eigen woon-
situatie • handige besteltips • garantie en keurmerken 
• inspiratie

Binnen-
deuren

Voor-
deuren

Achter-
deuren

Blank • • •
Mat • • •
Mat Gelaagd •
Kathedraal • • •
Blank Facet •
Mat Facet •
Zebra •
Crepi • •
Chinchilla • •
Master Carré • •
Master Ligne • •

Glastinten
Naast de bovenstaande opties, bieden wij ook diverse tinten glas voor binnendeuren. Deze glastinten zijn 
uitstekend te combineren met diverse woonstijlen. Zo kun je de gewenste sfeer voor jouw huis creëren. 

brons getint grijs getint zwartblank
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Binnendeuren





Binnendeuren

ROWAN

Stijlbreedte is 80 mm.

MAATWERK ROWAN PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 456
Deur opdek 471

VOORRAADMATEN ROWAN
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b v b
780 b b b b v b
830 v v v v v b
880 b b v v v v
930 b b v v v v

VOORRAAD ROWAN PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 435
Deur opdek 450

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak). 

FEROX

MAATWERK FEROX PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 526
Deur opdek 541

VERA

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak). 
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas

VOORRAADMATEN VERA
Rechte profilering met gemonteerd glas
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v v v b
880 b b v v v v
930 b b v v v v

VOORRAADMATEN FEROX
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v v v b
880 b b v v v b
930 b b v v v v

VOORRAAD VERA PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 737
Deur opdek 752

VOORRAAD FEROX PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 502
Deur opdek 517

Voorraad deurprijs is inclusief gemon-
teerd veiligheidsglas: blank glas.

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK VERA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 772 787
Deur met mat gelaagd glas 908 923
Deur met grijs getint glas 970 985
Deur met brons getint glas 970 985
Deur met zwart glas 1.073 1.088
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MAATWERK SEDUM PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 809 824
Deur met mat gelaagd glas 945 960
Deur met grijs getint glas 1.007 1.022
Deur met brons getint glas 1.007 1.022
Deur met zwart glas 1.110 1.125

ROWAN, FEROX, VERA, TAXUS EN SEDUM 
In deze modellen dient een smaldeurslot te 
worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is 
reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet 
noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden 
toegepast en kunnen worden gecombineerd met 
een stalen kozijn.

VERA EN SEDUM
Deze deuren worden standaard 
voorzien van een zwarte 
grondverflaag. 

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Getoonde deuren op pag. 10 t / m 25 
zijn  alleen verkrijgbaar met rechte 
profilering en vlak paneel.

Let 
  op! STOMP OF OPDEK

De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o =  Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services.

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak). 

TAXUS

MAATWERK TAXUS PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 561
Deur opdek 576

VOORRAADMATEN TAXUS
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v v v b
880 b b v b v v
930 b b v b v v

VOORRAAD TAXUS PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 535
Deur opdek 550

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

SEDUM

VOORRAADMATEN SEDUM
Rechte profilering met gemonteerd glas
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v v v b
880 b b v v v v
930 b b v v v v

VOORRAAD SEDUM PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 772
Deur opdek 787

Voorraad deurprijs is inclusief gemon-
teerd veiligheidsglas: blank glas.

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Binnendeuren

SENNA

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

MAATWERK SENNA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 793 808
Deur met mat gelaagd glas 930 945
Deur met grijs getint glas 991 1.006
Deur met brons getint glas 991 1.006
Deur met zwart glas 1.095 1.110

RICE

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

MAATWERK RICE PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 793 808
Deur met mat gelaagd glas 930 945
Deur met grijs getint glas 991 1.006
Deur met brons getint glas 991 1.006
Deur met zwart glas 1.095 1.110

MACE

MAATWERK MACE PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 948 963
Deur met mat gelaagd glas 1.084 1.099
Deur met grijs getint glas 1.146 1.161
Deur met brons getint glas 1.146 1.161
Deur met zwart glas 1.250 1.265

Stijlbreedte is 80 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 
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MAATWERK MOSS PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 885 900
Deur met mat gelaagd glas 1.021 1.036
Deur met grijs getint glas 1.083 1.098
Deur met brons getint glas 1.083 1.098
Deur met zwart glas 1.186 1.201

SENNA, RICE, MACE, MOSS, LANSA 
In deze modellen dient een smaldeurslot te 
worden toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is 
reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet 
noodzakelijk. De deuren kunnen als opdek worden 
toegepast en kunnen worden gecombineerd met 
een stalen kozijn.

SENNA, RICE, MACE, 
MOSS, LANSA 
Deze deuren worden standaard 
voorzien van een zwarte 
grondverflaag. 

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Getoonde deuren op pag. 10 t / m 25 
zijn  alleen verkrijgbaar met rechte 
profilering en vlak paneel.

STOMP OF OPDEK
De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o =  Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

MOSS
930X2315

MOSS
830X2015

LANSA
830X2015

MOSS
930X2115

LANSA
930X2115

Stijlbreedte is 80 mm.
De tweede glasopening varieert met de hoogte van de 
deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast 
getoond.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

= hangzijde

LANSA
930X2315





MAATWERK LANSA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 859 874
Deur met mat gelaagd glas 996 1.011
Deur met grijs getint glas 1.057 1.072
Deur met brons getint glas 1.057 1.072
Deur met zwart glas 1.161 1.176

Stijlbreedte is 80 mm.
De tweede glasopening varieert met de hoogte van de 
deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast 
getoond.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

= hangzijde

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services.

Let 
  op!
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Binnendeuren
MAATWERK SISAL PRIJZEN

stomp opdek
incl. btw

Deur met blank glas 1.002 1.017
Deur met mat gelaagd glas 1.138 1.153
Deur met grijs getint glas 1.200 1.215
Deur met brons getint glas 1.200 1.215
Deur met zwart glas 1.303 1.318

SISAL
830X2015

SISAL
930X2115

Stijlbreedte is 80 mm.
De tweede glasopening varieert met de hoogte van de 
deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast 
getoond. 
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

= hangzijde
SISAL

930X2315



SISAL 
In dit model dient een smaldeurslot te worden 
toegepast. Bij het 2adore smaldeurslot is 
reparatie van de bestaande sluitplaat veelal 
niet noodzakelijk. De deur kan als opdek worden 
toegepast en kan worden gecombineerd met een 
stalen kozijn.

SISAL 
Deze deur wordt standaard voorzien van een 
zwarte grondverflaag. 

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Getoonde deuren op pag. 10 t / m 25 
zijn  alleen verkrijgbaar met rechte 
profilering en vlak paneel.

STOMP OF OPDEK
De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o =  Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Let 
  op!
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VINCA

DOCK

Stijlbreedte is 95 mm.
Dit model is voorradig zolang de voorraad strekt. 
Gedurende de looptijd van deze prijslijst is het echter altijd 
tegen de voorraadprijs te bestellen.

Stijlbreedte is 95 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel  
van de deur (geen opplak).

MAATWERK VINCA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 414
Deur opdek 429

MAATWERK DOCK PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 469
Deur opdek 484

VOORRAADMATEN VINCA
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s s s
730 b b v
780 b b v
830 v v v
880 b v v
930 b v v

VOORRAAD VINCA PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 395

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

KENMERKEN 2ADORE-
BINNENDEUREN
Samengestelde constructie voorzien 
van stabiele kern. Vochtbestendige 
MDF-toplaag voorzien van witte 
grondverflaag. Voorzien van een slotgat 
t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders 
aangegeven.

STOMP OF OPDEK
De meeste deuren zijn leverbaar als stompe 
deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o =  Opdek deur, voorzien van slotgat en 

paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om 
een draai richting op te geven. Geef daarom 
altijd de draairichting van uw deur op.

MAATWERK
Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

Getoonde deuren op pag. 10 t / m 25 
zijn  alleen verkrijgbaar met rechte 
profilering en vlak paneel.

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 15



Binnendeuren

HIBA

MAATWERK HIBA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 744 759
Deur met mat gelaagd glas 880 895
Deur met grijs getint glas 942 957
Deur met brons getint glas 942 957
Deur met zwart getint glas 1.046 1.061

TARO

Stijlbreedte is 95 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).

FLAX

MAATWERK TARO PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 496
Deur opdek 511

MAATWERK FLAX PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 715 730
Deur met mat gelaagd glas 851 866
Deur met grijs getint glas 913 928

Deur met brons getint glas 913 928

Deur met zwart glas 1.016 1.031
VOORRAADMATEN FLAX
Rechte profilering met gemonteerd glas
maten 2015 2115 2315

s s s
730 b b b
780 b b b
830 v v v
880 b v v
930 b v v

VOORRAADMATEN HIBA
Rechte profilering met gemonteerd glas
maten 2015 2115 2315

s s s
730 b b b
780 b b b
830 v v v
880 b v v
930 b v v

VOORRAAD FLAX PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 683

Voorraad deurprijs is inclusief gemon-
teerd veiligheidsglas: blank glas.

VOORRAAD HIBA PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 711

Voorraad deurprijs is inclusief gemon-
teerd veiligheidsglas: blank glas.

Stijlbreedte is 95 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak). 
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Stijlbreedte is 95 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak). 
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

16



BOXWOOD

Stijlbreedte is 95 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).

Stijlbreedte is 95 mm.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur 
(geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 
 

HENNA

MAATWERK BOXWOOD PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 523
Deur opdek 538

MAATWERK HENNA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 773 788
Deur met mat gelaagd glas 909 924
Deur met grijs getint glas 971 986
Deur met brons getint glas 971 986
Deur met zwart glas 1.075 1.090

FLAX, HIBA EN HENNA 
Deze deuren worden standaard voor zien 
van een zwarte grondverflaag.

KENMERKEN 2ADORE-
BINNENDEUREN
Samengestelde constructie voorzien 
van stabiele kern. Vochtbestendige 
MDF-toplaag voorzien van witte 
grondverflaag. Voorzien van een slotgat 
t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders 
aangegeven.

STOMP OF OPDEK
De meeste deuren zijn leverbaar als stompe 
deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o =  Opdek deur, voorzien van slotgat en 

paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om 
een draai richting op te geven. Geef daarom 
altijd de draairichting van uw deur op.

MAATWERK
Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

Getoonde deuren op pag. 10 t / m 25 zijn  alleen 
verkrijgbaar met rechte profilering en vlak paneel.

Let 
  op!

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 17



Binnendeuren

CASSIA
930X2315

PETAL
930X2315

CASSIA
830X2015

CASSIA
930X2115

PETAL
830X2015

PETAL
930X2115

Stijlbreedte is 95 mm. Tussendorpels vormen een vast 
onderdeel van de deur (geen opplak). De bovenste 
glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest 
gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

= hangzijde

Stijlbreedte is 95 mm. Tussendorpels vormen een vast 
onderdeel van de deur (geen opplak). De bovenste 
glasopening varieert met de hoogte van de deur. De meest 
gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

= hangzijde





MAATWERK CASSIA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 747 762
Deur met mat gelaagd glas 883 898
Deur met grijs getint glas 945 960
Deur met brons getint glas 945 960
Deur met zwart glas 1.049 1.064

MAATWERK PETAL PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 747 762
Deur met mat gelaagd glas 883 898
Deur met grijs getint glas 945 960
Deur met brons getint glas 945 960
Deur met zwart glas 1.049 1.064

CASSIA EN PETAL
Deze deuren worden standaard 
voorzien van een zwarte grondverflaag. 

MAATWERK
Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

STOMP OF OPDEK
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draai richting op te 
geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN
Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vocht bestendige 
MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat 
t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven. 

Let 
  op!
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MAATWERK JASMINE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 509
Deur opdek 524

profiel: R
gemonteerd

Blank glas 289
Mat glas 425
Mat gelaagd glas 425
Zebraglas 521

MAATWERK IRIS PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 616
Deur opdek 631

VOORRAAD IRIS PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 588
Deur opdek 603

VOORRAADMATEN IRIS
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v b v b
880 v b v b v v
930 v b v b v v

JASMINE

IRIS

Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas.

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK LILY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 555
Deur opdek 570

VOORRAAD LILY PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 530
Deur opdek 545

LILY

VOORRAADMATEN LILY
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v v v b v b
780 v v v b v b
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v v v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 19



Binnendeuren

MAATWERK LOTUS PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 585
Deur opdek 600

VOORRAAD LOTUS PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 559
Deur opdek 574

VOORRAADMATEN LOTUS
Rechte profilering met vlak paneel
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v b v b v b
880 b b b b v b
930 v b v b v b

LOTUS

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK IVY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 561
Deur opdek 576

profiel: R
gemonteerd

Blank glas 302
Mat glas 438
Mat gelaagd glas 438

VOORRAAD IVY PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur met blank glas stomp 817
Deur met blank glas opdek 832

VOORRAADMATEN IVY
Rechte profilering
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
830 v v v b b b
880 b b v b v b
930 v b v b v b

IVY

Maatwerk deurprijs is exclusief 
gemonteerd glas.

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Voorraad deurprijs is inclusief gemon teerd 
veiligheidsglas.

STOMP OF OPDEK
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draai richting op te 
geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN
Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern. Vocht bestendige 
MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien van een slotgat 
t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven. MAATWERK

Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

RECHTE PROFILERING (R)

met een vlak 
paneel (3)

Getoonde deuren 
op pag. 10 t / m 25 
zijn alleen verkrijg-
baar met rechte 
profilering en vlak 
paneel.

20



MAATWERK VELVET PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 625
Deur opdek 640

VELVET

MAATWERK MARIGOLD PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 535
Deur opdek 550

profiel: R
gemonteerd

Blank glas 296
Mat glas 432
Mat gelaagd glas 432
Maatwerk glas-in-lood Serrano 1.016

MARIGOLD

Maatwerk deurprijs is exclusief gemonteerd glas.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services.

MARIGOLD
MET SERRANO

21



Binnendeuren

ARIZONA

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

MAATWERK ARIZONA PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 907 922
Deur met mat glas 1.043 1.058
Deur met mat gelaagd glas 1.043 1.058

MAATWERK PLANE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 665
Deur opdek 680

PLANE

VIPER

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

MAATWERK VIPER PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 871 886
Deur met mat glas 1.007 1.022
Deur met mat gelaagd glas 1.007 1.022

22



MAATWERK DOORIAN PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 437
Deur opdek 452

DOORIAN

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

MAATWERK GALAXY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 734
Deur opdek 749

GALAXY

ROCKET

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas. 

MAATWERK ROCKET PRIJZEN
stomp opdek

incl. btw
Deur met blank glas 981 996
Deur met mat glas 1.117 1.132
Deur met mat gelaagd glas 1.117 1.132

VOORRAAD DOORIAN PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 417

VOORRAADMATEN DOORIAN
Rechte profilering met gegroefd paneel
maten 2015 2115 2315

s s s
730 b b b
780 b b b
830 v v v
880 b v v
930 v v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 23



Binnendeuren

MAATWERK ALPINE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 590
Deur opdek 605

ALPINE

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

= hangzijde



MAATWERK LILAC PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 545
Deur opdek 560

LILAC

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

= hangzijde



MAATWERK FREESIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 507
Deur opdek 522

FREESIA

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

= hangzijde
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MAATWERK EVERGREEN PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 590
Deur opdek 605

MAATWERK ASPEN PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 590
Deur opdek 605

EVERGREEN

ASPEN

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

= hangzijde

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

= hangzijde





Detail rechte profilering 
met gegroefd paneel. 

MAATWERK
Maat naar keuze t / m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. 
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 47 en 48.

STOMP / OPDEK
De meeste deuren zijn leverbaar als stompe deur of als 
opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

2ADORE BINNENDEUREN
Lees meer over de unieke kenmerken van 
2adore binnendeuren op pagina 6. 

Getoonde deuren op pag. 
10 t / m 25 zijn  alleen 
verkrijgbaar met rechte 
profilering en vlak paneel.

VOORRAAD ASPEN PRIJZEN
Rechte profilering incl. btw
Deur stomp 563

VOORRAADMATEN ASPEN
Rechte profilering met gegroefd paneel
maten 2015 2115 2315

s s s
730 b b b
780 b b b
830 v v b
880 b v v
930 v v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 25



Binnendeuren

JUNIPER

MAATWERK JUNIPER PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 391
Deur opdek 406

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Blank glas 224 289
Mat glas 360 425
Mat gelaagd glas 360 425

VOORRAADMATEN AMBROSIA
Facetprofilering
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b v b b b
780 v b v b b b
830 v v v b v b
880 b b v b v b
930 v b v b v b

MAATWERK AMBROSIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 497
Deur opdek 512

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 313 423
Facetglas mat 482 592
Blank glas 224 334
Mat glas 360 470
Mat gelaagd glas 360 470

VOORRAAD AMBROSIA PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 475
Deur opdek 490

Facetglas blank 260
Facetglas mat 400
Blank glas 186

AMBROSIA v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

AGAVE

VOORRAAD AGAVE PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering incl. btw
Deur stomp 417
Deur opdek 432

MAATWERK AGAVE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 437
Deur opdek 452

VOORRAADMATEN AGAVE
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 v v v v v b
680 v b v v v b
730 v v v v v v
780 v v v b v b
830 v v v v v v
880 v b v v v v
930 v b v v v v

VOORRAADMATEN AGAVE
Kraalprofilering met rechte bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v b v b v b
780 v v v b v b
830 v v v b v b
880 v b v b v b
930 v b v b v b

v =  uit voorraad  
leverbaar.

b =  op bestelling  
(voor voorraad-
prijzen).
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v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

VOORRAAD AMARYLLIS PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 524
Deur opdek 539

Facetglas blank 173
Facetglas mat 267
Blank glas 124
Glas-in-lood Lemon 366
Glas-in-lood Dill en Vanille 511

MAATWERK AMARYLLIS PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 549
Deur opdek 564

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 209 281
Facetglas mat 321 393
Blank glas 149 221
Mat glas 240 312
Mat gelaagd glas 240 312
Glas-in-lood Lemon 551 623
Glas-in-lood Dille en Vanille 725 797

Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad 
toepassen. AMARYLLIS

AMARYLLIS
MET LEMON

AMARYLLIS
MET DILL

AMARYLLIS
MET VANILLE

VOORRAADMATEN AMARYLLIS
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v b v v
880 v b v b v v
930 v b v b v v

VOORRAADMATEN MALLOW
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v v v b v v
780 v b v b v b
830 v v v b v b
880 b b v b v v
930 v b v b v v

MAATWERK MALLOW PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 572
Deur opdek 587

VOORRAAD MALLOW PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 546
Deur opdek 561

MALLOW
v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Binnendeuren

MAATWERK CLOVER PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 516
Deur opdek 531

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 209 306
Facetglas mat 321 418
Blank glas 149 246
Mat glas 240 337
Mat gelaagd glas 240 337

VOORRAAD CLOVER PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 492
Deur opdek 507

Facetglas blank 173
Facetglas mat 267
Blank glas 124

CLOVER

VOORRAADMATEN CLOVER
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 v b b b b b
830 v v v b v v
880 v b v b v v
930 b b v b v b

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

VOORRAADMATEN ANEMONE
Kraalprofilering met rechte bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v v v b b b
780 v b v b v b
830 v v v v v b
880 v b v v v b
930 v b v v v v

VOORRAADMATEN ANEMONE
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 v b v v v b
680 v v v b v b
730 v v v v v v
780 v v v v v b
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v v v v

MAATWERK ANEMONE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 472
Deur opdek 487

VOORRAAD ANEMONE PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering incl. btw
Deur stomp 450
Deur opdek 465

ANEMONE

v =  uit voorraad  
leverbaar.

b =  op bestelling  
(voor voorraad-
prijzen).

Facetprofilering (F) 
met een ronde bossing (1)

Kraalprofilering (K) 
met een rechte bossing (2)

Rechte profilering (R) 
met een vlak paneel (3)

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:

Getoonde deuren op pagina 26 t / m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services.28



VOORRAAD GLADIOLUS PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 463
Deur opdek 478

Facetglas blank 173
Facetglas mat 267
Blank glas 124
Glas-in-lood Lemon 366
Glas-in-lood Dill en Vanille 511

MAATWERK GLADIOLUS PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 485
Deur opdek 500

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 209 281
Facetglas mat 321 393
Blank glas 149 221
Mat glas 240 312
Mat gelaagd glas 240 312
Glas-in-lood Lemon 551 623
Glas-in-lood Dille en Vanille 725 797

Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood  
uit voorraad toepassen.

GLADIOLUS

VOORRAADMATEN GLADIOLUS
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 v b b b b b
830 v v v b v v
880 b b v b v v
930 v b v v v v

VOORRAADMATEN GLADIOLUS
Kraalprofilering met rechte bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v v v b b b
880 b b v b v b
930 v b v b v b

v =  uit voorraad  
leverbaar.

b =  op bestelling  
(voor voorraad-
prijzen).

GLADIOLUS
MET LEMON

GLADIOLUS
MET DILL

GLADIOLUS
MET VANILLE

VOORRAADMATEN SNOWDROP
Kraalprofilering met rechte bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v v v b b b
780 v b v b v b
830 v b v b v v
880 b b v b v b
930 b b v b v v

VOORRAADMATEN SNOWDROP
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v v v b v v
780 v v v b v b
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v v v v

MAATWERK SNOWDROP PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 522
Deur opdek 537

VOORRAAD SNOWDROP PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 498
Deur opdek 513

SNOWDROP

v =  uit voorraad  
leverbaar.

b =  op bestelling  
(voor voorraad-
prijzen).
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Binnendeuren
MAATWERK SAFFRON PRIJZEN

incl. btw
Deur stomp 528
Deur opdek 543

VOORRAAD SAFFRON PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 504
Deur opdek 519

VOORRAADMATEN SAFFRON
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 v v v b b b
680 v b v b b b
730 v v v v v v
780 v v v b v b
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v v v vSAFFRON

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK GERBERA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 469
Deur opdek 484

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank per stuk 313 397
Facetglas mat per stuk 482 566
Blank glas per stuk 224 308
Mat glas per stuk 360 444
Mat gelaagd glas per stuk 360 444

VOORRAAD GERBERA PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 447
Deur opdek 462

Facetglas blank per set 260
Facetglas mat per set 400
Blank glas per set 186
Mat glas per set 299
Mat gelaagd glas per set 299

GERBERA
VOORRAADMATEN GERBERA
Facetprofilering
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 v* b* v* v* b* b*
680 b* v* b* b* b* b*
730 v* b* v* v* v* v*
780 v v v* b* v* v*
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v v v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
* =  voor deze maten zijn de glaspakketten niet leverbaar 

uit voorraad, maar wel op bestelling leverbaar tegen 
maatwerkprijzen.

De glaspakketten die leverbaar zijn 
uit voorraad bestaan uit een set van 
4 ruiten.
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CALAMINT

CLARY

KERRY

MAATWERK CLARY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 497
Deur opdek 512

MAATWERK CALAMINT PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 513
Deur opdek 528

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 105 170
Facetglas mat 161 226
Blank glas 75 140
Mat glas 120 185
Mat gelaagd glas 120 185
Kathedraalglas 100 165

MAATWERK KERRY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 442
Deur opdek 457

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 313 391

Facetglas mat 482 560

Blank glas 224 302
Mat glas 360 438
Mat gelaagd glas 360 438

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 31



Binnendeuren
MAATWERK ARUM PRIJZEN

incl. btw
Deur stomp 543
Deur opdek 558

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank* 157 235
Facetglas mat* 241 319
Blank glas 112 190
Mat glas 180 258
Mat gelaagd glas 180 258
Kathedraalglas 150 –

ARUM

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

VOORRAADMATEN ROSE
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b v b
780 v b v b v b
830 v b v b v b
880 v b v b v b
930 v b v b v b

MAATWERK ROSE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 487
Deur opdek 502

VOORRAAD ROSE PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 465
Deur opdek 480

ROSE

STOMP OF OPDEK
Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur (zie pag. 107).
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

Voor diverse modellen is het noodzakelijk om een draai richting op te 
geven. Geef daarom altijd de draairichting van uw deur op.

KENMERKEN 2ADORE-BINNENDEUREN
Samengestelde constructie voorzien van stabiele kern.
Vochtbestendige MDF-toplaag voorzien van witte grondverflaag. Voorzien 
van een slotgat t.b.v. NEMEF 1200-serie, tenzij anders aangegeven.

MAATWERK
Maat naar keuze tot 1200 x 2400 mm.

Linksdraaiend Deur stomp

Rechtsdraaiend Deur opdek

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren 
 smaller dan 730 mm.
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MAATWERK BLUEBELL PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 437
Deur opdek 452

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 313 385
Facetglas mat 482 554
Blank glas 224 296
Mat glas 360 432
Mat gelaagd glas 360 432

VOORRAAD BLUEBELL PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 417
Deur opdek 432

Facetglas blank 260
Blank glas 186
Mat glas 299
Mat gelaagd glas 299

BLUEBELL

VOORRAADMATEN BLUEBELL
Facetprofilering
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v b v b b b
880 b b b b v b
930 b b v b v b

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

VOORRAADMATEN BARBERRY
Kraalprofilering met rechte bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v b v b b b
780 v b v b b b
830 v v v v v v
880 v b v b v b
930 v b v b v b

VOORRAADMATEN BARBERRY
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v b v v v v
780 v v v b v b
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v b v v

MAATWERK BARBERRY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 522
Deur opdek 537

VOORRAAD BARBERRY PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering incl. btw
Deur stomp 498
Deur opdek 513

BARBERRY

v =  uit voorraad  
leverbaar.

b =  op bestelling  
(voor voorraad-
prijzen).

Facetprofilering (F) 
met een ronde bossing (1)

Kraalprofilering (K) 
met een rechte bossing (2)

Rechte profilering (R) 
met een vlak paneel (3)

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:

Getoonde deuren op pag. 26 t / m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 33



Binnendeuren
VOORRAAD GERANIUM PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 481
Deur opdek 496

Facetglas blank 87
Facetglas mat 134
Blank glas 62
Glas-in-lood Anise 185
Glas-in-lood Mint en Avocado 209

MAATWERK GERANIUM PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 503
Deur opdek 518

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 105 170
Facetglas mat 161 226
Blank glas 75 140
Mat glas 120 185
Mat gelaagd glas 120 185
Kathedraal glas 100 –
Glas-in-lood Anise 327 392
Glas-in-lood Mint en Avocado 327 392

GERANIUM

GERANIUM
MET ANISE

GERANIUM
MET MINT

GERANIUM
MET AVOCADO

VOORRAADMATEN GERANIUM
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 v v b b b b
830 v v v b v v
880 v b v b v b
930 v b v b v b

Voor de standaardmaten kun je glas-in-lood uit voorraad 
toepassen. 

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Facetprofilering (F) 
met een ronde bossing (1)

Kraalprofilering (K) 
met een rechte bossing (2)

Rechte profilering (R) 
met een vlak paneel (3)

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:

Getoonde deuren op pag. 26 t / m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.
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VOORRAAD MAGNOLIA PRIJZEN
Facet- en kraalprofilering incl. btw
Deur stomp 510
Deur opdek 525

Facetglas blank* 130
Facetglas mat* 200
Blank glas 93

MAATWERK MAGNOLIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 534
Deur opdek 549

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank* 157 235
Facetglas mat* 241 319
Blank glas 112 190
Mat glas 180 258
Mat gelaagd glas 180 258
Kathedraalglas 150 –

MAGNOLIA

VOORRAADMATEN MAGNOLIA
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 v b b b b b
830 v v v b v v
880 v b v v v b
930 v b v b v v

VOORRAADMATEN MAGNOLIA
Kraalprofilering met rechte bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v b v b b b
880 b b v b v b
930 b b v b v b

v =  uit voorraad  
leverbaar.

b =  op bestelling  
(voor voorraad-
prijzen).

BELLFLOWER

MAATWERK BELLFLOWER PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 472
Deur opdek 487

* Facetglas is niet mogelijk voor
 deuren smaller dan 730 mm.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 35



Binnendeuren

VICTORIA

MAATWERK VICTORIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 472
Deur opdek 487

MAATWERK BUTTERCUP PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 467
Deur opdek 482

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 105 170
Facetglas mat 161 226
Blank glas 75 140
Mat glas 120 185
Mat gelaagd glas 120 185
Kathedraalglas 100 –
Glas-in-lood Anise 327 392
Glas-in-lood Mint en Avocado 327 392

BUTTERCUP

BUTTERCUP
MET ANISE

BUTTERCUP
MET MINT

BUTTERCUP
MET AVOCADO
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MAATWERK BEGONIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 546
Deur opdek 561

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 313 423
Facetglas mat 482 592
Blank glas 224 334
Mat glas 360 470
Mat gelaagd glas 360 470

VOORRAAD BEGONIA PRIJZEN
Facetprofilering incl. btw
Deur stomp 521
Deur opdek 536

Facetglas blank 260
Facetglas mat 400
Blank glas 186

BEGONIA

VOORRAADMATEN BEGONIA
Facetprofilering met ronde bossing
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 b b b b b b
780 b b b b b b
830 v b v v v b
880 b b b b v b
930 b b v b v b

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK BERBERIS PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 440
Deur opdek 455

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 313 378
Facetglas mat 482 547
Blank glas 224 289
Mat glas 360 425
Mat gelaagd glas 360 425
Glas-in-lood Cayenne 770 835

BERBERIS BERBERIS
MET CAYENNE

Facetprofilering (F) 
met een ronde bossing (1)

Kraalprofilering (K) 
met een rechte bossing (2)

Rechte profilering (R) 
met een vlak paneel (3)

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:

Getoonde deuren op pag. 26 t / m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 37



Binnendeuren

MAATWERK HEBE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 485
Deur opdek 500

profiel: K en F
voorgemonteerd

profiel: R
gemonteerd

Facetglas blank 313 385
Facetglas mat 482 554
Blank glas 224 296
Mat glas 360 432
Mat gelaagd glas 360 432
Glas-in-lood Citron 696 768

HEBE

EMILIA

MAATWERK EMILIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 522
Deur opdek 537

HEBE
MET CITRON

Facetprofilering (F) 
met een ronde bossing (1)

Kraalprofilering (K) 
met een rechte bossing (2)

Rechte profilering (R) 
met een vlak paneel (3)

STEL JE EIGEN DEUR SAMEN:

Getoonde deuren op pag. 26 t / m 38 zijn leverbaar in diverse profiel- en paneelcombinaties.
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MAATWERK MULBERRY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 480
Deur opdek 495

VOORRAAD MULBERRY PRIJZEN
S-profilering incl. btw
Deur stomp 458
Deur opdek 473

MULBERRY

VOORRAADMATEN MULBERRY
S-profilering
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v b b b b b
780 v b v b b b
830 v b v b v b
880 b b v b v b
930 b b v b v b

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK PRIMROSE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 405
Deur opdek 420

Blank glas 224
Mat glas 360
Mat gelaagd glas 360

PRIMROSE

DE DEURMODELLEN MULBERRY T / M ROSEBAY
Getoonde deuren op pag. 39 t / m 43 zijn alleen verkrijg-
baar met S-profilering (S) en rechte bossingpaneel (2).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 39



Binnendeuren

MAATWERK KENNEDIA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 594
Deur opdek 609

KENNEDIA

MAATWERK CAMPANULA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 529
Deur opdek 544

VOORRAAD CAMPANULA PRIJZEN
S-profilering incl. btw
Deur stomp 506
Deur opdek 521

CAMPANULA

VOORRAADMATEN CAMPANULA
S-profilering
maten 2015 2115 2315

s o s o s o
630 b b b b b b
680 b b b b b b
730 v b v b b b
780 v b v b b b
830 v v v v v b
880 v b v v v v
930 v b v b v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

MAATWERK VERBENA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 478
Deur opdek 493

Facetglas blank 209
Facetglas mat 321
Blank glas 149
Mat glas 240
Mat gelaagd glas 240
Glas-in-lood Sesame 607

VERBENA VERBENA
MET SESAME
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MAATWERK LUPINE PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 566
Deur opdek 581

Facetglas blank 105
Facetglas mat 161
Blank glas 75
Mat glas 120
Mat gelaagd glas 120
Glas-in-lood Cress 327

LUPINE LUPINE
MET CRESS

VOORRAAD DITTANY PRIJZEN
S-profilering incl. btw
Deur stomp 514

Facetglas blank 173
Facetglas mat 267
Blank glas 124
Glas-in-lood Pepper 386

MAATWERK DITTANY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 538
Deur opdek 553

Facetglas blank 209
Facetglas mat 321
Blank glas 149
Mat glas 240
Mat gelaagd glas 240
Glas-in-lood Pepper 551

DITTANY

DITTANY
MET PEPPER

VOORRAADMATEN DITTANY
S-profilering
maten 2015 2115 2315

s s s
680 b b b
730 b b b
780 b b b
830 v v b
880 b v v
930 b v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 90 en verder. Vanaf pag. 107 vind je besteltips en info over onze services. 41



Binnendeuren

MAATWERK SOLANUM PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 529
Deur opdek 544

SOLANUM

MAATWERK PEPPERMINT PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 478
Deur opdek 493

Facetglas blank 313
Facetglas mat 482
Blank glas 224
Mat glas 360
Mat gelaagd glas 360
Glas-in-lood Ginger 770

PEPPERMINT PEPPERMINT
MET GINGER

MAATWERK HEDERA PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 594
Deur opdek 609

VOORRAAD HEDERA PRIJZEN
S-profilering incl. btw
Deur stomp 568

HEDERA

VOORRAADMATEN HEDERA
S-profilering
maten 2015 2115 2315

s s s
680 b b b
730 v v b
780 v v b
830 v v v
880 b v v
930 b v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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MAATWERK PIMPERNEL PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 594
Deur opdek 609

VOORRAAD PIMPERNEL PRIJZEN
S-profilering incl. btw
Deur stomp 568

PIMPERNEL

VOORRAADMATEN PIMPERNEL
S-profilering
maten 2015 2115 2315

s s s
680 b b b
730 v v b
780 b v b
830 b v v
880 b v v
930 b v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

VOORRAAD ROSEBAY PRIJZEN
S-profilering incl. btw
Deur stomp 514

Facetglas blank 260
Facetglas mat 400
Blank glas 186
Glas-in-lood Lime 386

MAATWERK ROSEBAY PRIJZEN
incl. btw

Deur stomp 538
Deur opdek 553

Facetglas blank 313
Facetglas mat 482
Blank glas 224
Mat glas 360
Mat gelaagd glas 360
Glas-in-lood Lime 696

ROSEBAY

ROSEBAY
MET LIME

VOORRAADMATEN ROSEBAY
S-profilering
maten 2015 2115 2315

s s s
680 b b b
730 b b b
780 b b b
830 v v b
880 b b v
930 b v v

v = uit voorraad leverbaar.
b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Binnendeuren accessoires schuifdeursystemen

SCHUIFDEURSYSTEEM ENKELE DEUR AFMETING PRIJS
incl. btw

AC9301 Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur 2000 mm 267
AC9302 Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, enkele deur 2000 mm 460
AC9303 Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + standaard stop 2000 mm 207

AC9304 Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + één zijde soft-close*, 
t.b.v. deurbreedte ≥ 730 mm 2000 mm 296

AC9305 Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + twee zijden 
soft-close*, t.b.v. deurbreedte ≥ 930 mm 2000 mm 381

AC9307 Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur 2000 mm 267

SCHUIFDEURSYSTEEM DUBBELE DEUR AFMETING PRIJS
incl. btw

AC9331 Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur
(2x 2000 mm incl. koppelstuk) 4000 mm 552

AC9332 Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, dubbele deur
(2x 2000 mm incl. koppelstuk) 4000 mm 953

AC9333 Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur
(2x 2000 mm incl. koppelstuk + standaard stop) 4050 mm 421

AC9334 Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. 
koppelstuk + één zijde soft-close*), t.b.v. deurbreedte ≥ 730 mm 4050 mm 507

AC9335 Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x 2000 mm incl. 
koppelstuk + twee zijden soft-close*), t.b.v. deurbreedte ≥ 930 mm 4050 mm 594

AC9337 Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur
(2x 2000 mm incl. koppelstuk) 4000 mm 552

Laat uw binnendeur voorzien van een infrezing aan de onderzijde voor het schuif deursysteem 
(€ 41 incl. BTW). Een voorraaddeur kan tegen vergoeding worden voorzien van een slotgatklos.

Kies bij een in de wand schuifdeursysteem voor een schuifdeurkom. Kijk op pagina 92 t/m 97 voor 
het beslag. Het schuifdeursysteem wordt geleverd inclusief geleiders.

* *  Soft-close: door toepassing van een soft-close wordt het laatste gedeelte van de beweging vertraagd, zodat 
de deur rustig sluit.

GIANT 
schuifdeursysteem black

TITAN 
schuifdeursysteem rvs

SPIRIT 
schuifdeursysteem black

VISION 
schuifdeursysteem in de wand

Maximale deurbreedte per schuifdeursysteem: Giant: 950 mm, Titan/Spirit: 1000 mm, Vision: 1000 mm

Voor de modellen Rowan t/m Petal op pagina 10 t/m 18 kan de ‘Giant: schuifdeursysteem black’ niet 
voor dubbele deuren worden toegepast.
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DEURNAALDEN PRIJS
incl. btw

Aanslaglatten
AC9201 Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, los mee 75
AC9201 Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, gemonteerd 145
AC9202 Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, los mee 75
AC9202 Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, gemonteerd 145
AC9203 Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, los mee 75
AC9203 Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, gemonteerd 145
AC9204 Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, los mee* 75
AC9204 Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, gemonteerd* 145

Opdeknaald
AC9231 Opdeknaald standaard per set, wit gegrond, los mee 75
AC9231 Opdeknaald standaard per set, wit gegrond, gemonteerd 144

Schuifdeurnaalden
AC9251 Schuifdeurnaald soft-stop standaard per set, wit gegrond, los mee 142
AC9251 Schuifdeurnaald soft-stop standaard per set, wit gegrond, gemonteerd 177
AC9252 Schuifdeurnaald soft-stop kraal per set, wit gegrond, los mee 142
AC9252 Schuifdeurnaald soft-stop kraal per set, wit gegrond, gemonteerd 177
AC9253 Schuifdeurnaald soft-stop rond per set, wit gegrond, los mee 142
AC9253 Schuifdeurnaald soft-stop rond per set, wit gegrond, gemonteerd 177

* *  Speciaal ontwikkeld voor de Rowan, Ferox, Vera, Taxus, Sedum, Senna, Rice, Mace, Moss, Lansa en Sisal

AANSLAGLATTEN

OPDEKNAALD

SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP

AC9201  AANSLAGLAT 
STANDAARD / 
AC9204  AANSLAGLAT 
INDUSTRIEEL*

AC9231  OPDEKNAALD 
STANDAARD

AC9251
SCHUIFDEURNAALD 
SOFT-STOP 
STANDAARD

AC9202  AANSLAGLAT 
KRAAL

AC9252
SCHUIFDEURNAALD 
SOFT-STOP  
KRAAL

vastloop

loop vast

4

vastloop

loop vast

35

vastloop

loop vast

16

AC9203  AANSLAGLAT 
ROND

AC9253 
SCHUIFDEURNAALD 
SOFT-STOP 
ROND

Binnendeuren accessoires deurnaalden
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DOORSNEDE 
BASEMENTSTUK

DOORSNEDE 
BASEMENTSTUK

DOORSNEDE 
BASEMENTSTUK

DOORSNEDE 
BASEMENTSTUK

DOORSNEDE 
BASEMENTSTUK

DOORSNEDE 
BASEMENTSTUK

DOORSNEDE LIJST DOORSNEDE LIJSTDOORSNEDE LIJST

DOORSNEDE LIJST

DOORSNEDE LIJST

DOORSNEDE LIJST

SET AC9001 SET AC9004SET AC9002

SET AC9005

SET AC9003

SET AC9006

SET AFMETING LIJST AFMETING BASEMENT PRIJS PER SET
incl. btw

AC9001 16 x 75 x 2440 mm 28 x 100 x 120 mm 75
AC9002 16 x 75 x 2440 mm 28 x 100 x 120 mm 75
AC9003 15 x 110 x 2440 mm 22 x 120 x 130 mm 75
AC9004 15 x 110 x 2440 mm 22 x 120 x 130 mm 75
AC9005 13 x 110 x 2440 mm 19 x 90 x 100 mm 75
AC9006 15 x 110 x 2440 mm 19 x 90 x 100 mm 75

HOEKSTUK AFMETING BASEMENT PRIJS PER SET*
incl. btw

AC9101 28 x 100 x 120 mm 25 

Kenmerken aftimmerlijsten
Mdf voorzien van voorlak.
De aftimmerlijsten zijn verpakt per set bestaande 
uit 1 lengte van 1220 mm, 2 lengtes van 2440 mm 
en 2 basementstukken. Deze set is voldoende 
voor één deurkozijn aan één zijde (maximum 
deurafmeting 930 x 2315 mm). De lijsten zijn in 
verstek gezaagd.

* 2 stuks.

HOEKSTUK AC9101

Binnendeuren accessoires aftimmerlijsten

46



*  Bij deuren met een R-profilering wordt het glas altijd gemonteerd. De montagekosten bij de deuren 
op pagina 10 t / m 25 zijn bij de glasprijzen inberekend. Deze staan vermeld bij de deur zelf.

Glasdeuren met een R-profilering kunnen niet uit de voorraad bewerkt worden.  
Indien je fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dien je een maatwerkdeur als 
uitgangspunt te nemen. Dit geldt voor de deuren Vera, Sedum, Flax, Hiba, Ivy en Marigold.

Belangrijk voor 
het opmeten:
hoogte incl. opdek-
rand, breedte excl. 
opdekrand

Standaard worden de deuren voorzien van een slotgat t.b.v. de NEMEF 1200-serie en 
een witte grondverflaag, tenzij anders aangegeven bij het betreffende deurmodel. Wil je de 
deuren afhangklaar bestellen, dan kun je onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van 
belang om de juiste draairichting op te geven.

SCHUINE HOEK 
BOVENZIJDE DEUR

AFMETING 
OPDEKRAND

MAAT- EN MODELTOESLAGEN PRIJS
incl. btw

Max 1200 mm breed – 2400 mm hoog (geen meerprijs) –
Max 1200 mm breed – 2700 mm hoog 152
Vrije paneelkeuze bij maatwerkdeuren met profilering F, K, of R (geen meerprijs) –
Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening) 199

TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN PRIJS
incl. btw

Frezen schuifdeurtussenaansluiting Strak (voor toepassing zonder slaglatten) 164
Kantschuiven, staal, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks 115
Kantschuiven, zwart, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks 127

Infrezen Lifetime®-schuifdeurkommen,  
hart kom 1050 mm uit onderkant deur, 2 stuks per deur 47

Sponning onderzijde t.b.v. schuifdeursysteem, per deur 41

Op pagina 45 vind je onze collectie deurnaalden inclusief bijbehorende prijzen.

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK PRIJS
incl. btw

Pas-arm schaven 21
Pas / armschaven van voorraaddeuren inclusief aanpassen slotgat / voorplaat 44
Infrezen kruk-, sleutel- en / of cilindergaten, v+b boring 23
Infrezen 2 patentgaten t.b.v. deurkruk 9
Montage binnendeurslot (excl. slot) 6

Scharnierinkrozingen, 89 x 89 mm RH, 3 mm diep,  
AH 8 mm, hoogtes volgens BRL 0803, per stuk 9

Infrezen invisible scharnier, Neo S5, per stuk 12
Montage scharnier (excl. scharnier) 5

ASGSF tochtvaldorpel gefreesd en gemonteerd 88

Infrezing + montage contactloze magneetdeursluiter (excl. magneetsluiter) 18

Op pagina 49 vind je onze collectie sloten en scharnieren. Vanaf pagina 90 en ver-
der vind je onze collectie deurkrukken  inclusief bijbehorende prijzen.

GLASMONTAGE* PRIJS
incl. btw

Afmontage glas, 1 ruit per deur 65
Afmontage glas, 2 ruiten per deur 72
Afmontage glas, 3 ruiten per deur 78
Afmontage glas, 4 ruiten per deur 84
Afmontage glas, 5 ruiten per deur 91
Afmontage glas, 6 ruiten per deur 97
Afmontage glas, 8 ruiten per deur 110
Afmontage glas, 9 ruiten per deur 116

Binnendeuren bewerkingen

Let 
  op!

SCHUIFDEURTUSSEN-
AANSLUITING STRAK
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Advies: Wij adviseren je om stompe deuren die worden afgelakt door ons te laten voorzien van 
bewerkingen, zodat het geheel keurig wordt afgewerkt. Dit voorkomt mogelijke schade achteraf. 

Indien je gebruik wil maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet 
besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en mon-
tage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 10 t/m 48 & 
pagina 90 en verder.  

Ga naar pagina 110 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar  
www.2adore.nl  / montageservice.

RALWAAIER

Binnendeuren worden standaard voorzien van een witte grondverflaag (of zwart, indien vermeld bij 
het betreffende deurmodel). Maatwerkdeuren kunnen op verzoek zonder meerprijs in de kleur wit 
of zwart gespoten worden.

VERFBEHANDELING PRIJS
incl. btw

Voorraaddeur opnieuw behandelen in grondverf (bewerkte voorraaddeuren worden 
opnieuw behandeld) 37

Aflak in RAL-kleur (zijdeglans) naar keuze (Metallic-kleuren uitgezonderd) 204

MONTAGE SERVICE PRIJS
incl. btw

Starttarief, eenmalig per order 125
Stompe binnendeur, per deur 194
Opdek binnendeur, per deur 142

Binnendeuren bewerkingen

Taatssysteem
Het 2adore taatssysteem is volledig onzichtbaar verwerkt in de deur en wordt 
bevestigd op de vloer en aan het plafond. Hierdoor is een kozijn niet noodzakelijk 
en krijgt u een strak eindresultaat. De deuren gaan soepel open en dicht 
(soft-close). Daarnaast zijn ze zelfsluitend én vast te zetten op 90°. 

Het taatssysteem is enkel in combinatie met een 2adore deur te bestellen. Omdat 
het plaatsen van een taatssysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit 
niet aangeboden met de Montage service.  

Om de juiste deurmaat te bestellen, kun je gebruik maken van de meetinstructie 
taatsdeuren. Deze kun je terug vinden op onze website www.2adore.nl/taatsdeur

Kijk voor meer informatie op www.2adore.nl/taatsdeur

PRIJZEN TAATSSYSTEEM PRIJS
incl. btw

Taatssysteem incl. infrezing, enkel i.c.m. een 2adore deur 651
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BINNENDEUREN PRIJS
incl. btw

Slotgatklos 20

Reguliere sloten
Loopslot, witte voorplaat 18
Loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 26
Toiletslot, witte voorplaat 26
Toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 35
Dag en nachtslot klavierslot, witte voorplaat 26
Dag en nachtslot klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 35
Dag en nachtslot cilinderslot, witte voorplaat 26
Dag en nachtslot cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 35
Kast klavierslot, witte voorplaat 26
Kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 35

Smaldeursloten worden alleen verkocht i.c.m. een 2adore binnendeur.

Smaldeursloten
Smal loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 58
Smal rolslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 58
Smal toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 71
Smal dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 71
Smal dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 71
Smal kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat 71

Sluitplaten
Vlakke sluitplaat staal t.b.v. (smal) loopslot 5
Vlakke sluitplaat rvs t.b.v. (smal) loopslot 5
Vlakke sluitplaat staal, met korte lip t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot 5
Vlakke sluitplaat rvs, met korte lip t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot 6
Vlakke sluitplaat staal, t.b.v. kast klavierslot 5
Vlakke sluitplaat rvs,  t.b.v. kast klavierslot 6
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. loopslot 5
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. loopslot 6
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot 5
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. dag en nachtslot en toiletslot 6

Magneetsloten
Magnetisch loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, incl. sluitpotje 26
Magnetisch toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, incl. sluitpotje 36

Magnetisch dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, 
incl. sluitpotje 36

Magnetisch dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat, 
incl. sluitpotje 36

Contactloze magneetdeursluiter, wit of zwart 63

Scharnieren
Invisible scharnier, Neo S5, mat chroom (rvs-look) 86
Invisible scharnier, Neo S5, zwart 99
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, aluminium 45
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, zwart 56

BSW scharnier staal (89 x 89 mm RH) 10

BSW scharnier rvs (89 x 89 mm RH) 24

BSW scharnier zwart (89 x 89 mm RH) 27

Inboorpaumelles, staal 6
Inboorpaumelles, zwart 11
Taatssysteem, enkel i.c.m. een 2adore deur 599

Sloten en scharnieren

Let 
  op!

Bekijk het invisible scharnier op pagina 109. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services. 49
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Voordeuren

HAZEL

HELENA

HYACINTH

MAATWERK HAZEL PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.802
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.862

MAATWERK HELENA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.776
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.836

Inclusief groen of brons rooster
Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit of zilver 127

MAATWERK HYACINTH PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.776
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.836

Inclusief zilver rooster RAL9007

Toeslag rooster andere kleur: zwart, wit, groen 
of brons 127

MAATWERK GLAS HELENA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184
Isolatieglas figuurserie 1 160
Isolatieglas figuurserie 2 239
Veiligheidsglas figuurserie 1 215
Veiligheidsglas figuurserie 2 277
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS HYACINTH PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184
Isolatieglas figuurserie 1 160
Isolatieglas figuurserie 2 239
Veiligheidsglas figuurserie 1 215
Veiligheidsglas figuurserie 2 277
Afmontage glas 54

VOORRAAD HAZEL PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.802

VOORRAAD HELENA PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 2.370

Blank isolatieglas 131

Incl. groen of brons rooster
Toeslag rooster andere 
kleur: zwart, wit of zilver 127

VOORRAAD HYACINTH PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 2.370

Blank isolatieglas 131

Inclusief zilver rooster 
RAL9007

Toeslag rooster andere 
kleur: zwart, wit, groen of 
brons

127

VOORRAADMATEN HAZEL
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAADMATEN HELENA
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAADMATEN HYACINTH
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

Helena, Hyacinth, Brittle
Deurmodellen Helena, Hyacinth en Brittle 
zijn voorzien van een draairaam. Raam-
sluitingen en paumelles zijn lever baar 
in messing (standaard) en mat chroom. 
Aan de binne nzijde van dit model dient 
knopkruk Bubble toegepast te worden in 
plaats van een deurkruk. Zie pagina 98 en 
verder.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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ROBINIA

BRITTLE

MAATWERK ROBINIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.056
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.116

MAATWERK BRITTLE PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.776
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.836

Inclusief lila / grijs rooster
Toeslag rooster andere kleur: 
zwart, wit, groen, brons of zilver 127

MAATWERK GLAS ROBINIA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 160
Blank veiligheidsglas 226
Isolatieglas figuurserie 1 192
Isolatieglas figuurserie 2 272
Veiligheidsglas figuurserie 1 245
Veiligheidsglas figuurserie 2 307
Afmontage glas 72

MAATWERK GLAS BRITTLE PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184
Isolatieglas figuurserie 1 160
Isolatieglas figuurserie 2 239
Veiligheidsglas figuurserie 1 215
Veiligheidsglas figuurserie 2 277
Afmontage glas 54

VOORRAAD ORNAMENTEN PRIJZEN
incl. btw

Ornament Beezz (kleine bij) 61
Ornament Queen (grote bij) 90

Bottomplate honeycomb small 32
Bottomplate honeycomb large 90

VOORRAAD BRITTLE PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 2.370

Blank isolatieglas 131

Inclusief lila / grijs rooster
Toeslag rooster andere 
kleur: zwart, wit, groen, 
brons of zilver

127

VOORRAADMATEN BRITTLE
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

Deze ornamenten kunnen toegepast 
worden bij deurmodellen Hyacinth en 
Sunflower. Vergeet niet bij de keuze 
van een ornament een bottomplate 
te bestellen. Een kleine bij kan 
zowel met een small als een large 
bottomplate gecombineerd worden. 
Uiteraard geldt dit ook voor een grote 
bij. De ornamenten worden gemonteerd 
op het rooster. Met bijgeleverde 
montageset en instructie kun je ze 
eenvoudig van locatie wisselen.

De ornamenten worden standaard geleverd 
in de kleur zilver RAL9007, maar zijn op 
aanvraag ook leverbaar in de kleur zwart, 
wit, groen of brons (zonder meerprijs).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

SUNFLOWER

GARDENIA

MAATWERK SUNFLOWER PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 3.497
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 3.557

Inclusief zilver rooster RAL9007

Toeslag roosters andere kleur: zwart, wit, groen 
of brons 254

MAATWERK GLAS SUNFLOWER PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 160
Blank veiligheidsglas 226
Isolatieglas figuurserie 1 192
Isolatieglas figuurserie 2 272
Veiligheidsglas figuurserie 1 245
Veiligheidsglas figuurserie 2 307
Afmontage glas 72

VOORRAAD SUNFLOWER PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 3.288

Blank isolatieglas 160

Inclusief zilver rooster 
RAL9007

Toeslag roosters andere 
kleur: zwart, wit, groen of 
brons

254

VOORRAADMATEN SUNFLOWER
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

MAATWERK GARDENIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 3.488
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 3.548

Inclusief zwart rooster
Toeslag roosters andere kleur:
wit, groen, brons of zilver 254

MAATWERK GLAS GARDENIA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 160
Blank veiligheidsglas 226
Isolatieglas figuurserie 1 192
Isolatieglas figuurserie 2 272
Veiligheidsglas figuurserie 1 245
Veiligheidsglas figuurserie 2 307
Afmontage glas 72

VOORRAAD GARDENIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 3.268

Blank isolatieglas 160

Inclusief zwart rooster
Toeslag roosters andere 
kleur: wit, groen, brons of 
zilver

254

VOORRAADMATEN GARDENIA
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

AFWIJKENDE MATEN
Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.

2ADORE VOORLAKSYSTEEM
Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 
lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 
5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (N0.15.60), Voor andere 
RAL-kleuren geldt een toeslag van € 39 incl. btw.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

STANDAARDUITVOERING
Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven 
e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren..
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SILVERBUSH

ORCHID

EDELWEISS

Sunflower, Gardenia, Orchid
Deurmodellen Sunflower, Gardenia en Orchid zijn voorzien van 
draairamen. Raamsluitingen en paumelles zijn leverbaar in 
messing (standaard) en mat chroom. Aan de binnenzijde van 
deurmodellen Sunflower en Gardenia dient knopkruk Bubble 
toegepast te worden in plaats van een deurkruk. Zie pagina 
98 en verder.

MAATWERK ORCHID PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.666
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.726

Inclusief zwart rooster
Toeslag rooster andere kleur: 
wit, groen, brons of zilver 127

MAATWERK GLAS SILVERBUSH PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 96
Blank veiligheidsglas 125
Isolatieglas figuurserie 1 115
Isolatieglas figuurserie 2 156
Veiligheidsglas figuurserie 1 139
Veiligheidsglas figuurserie 2 170
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS ORCHID PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 96
Blank veiligheidsglas 125
Isolatieglas figuurserie 1 115
Isolatieglas figuurserie 2 156
Veiligheidsglas figuurserie 1 139
Veiligheidsglas figuurserie 2 170
Afmontage glas 54

MAATWERK EDELWEISS PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.333
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.393

MAATWERK SILVERBUSH PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.548
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.608

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice. 55



Voordeuren

CHERRY

EGLANTINE

GRASS

MAATWERK CHERRY PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.393
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.453

MAATWERK EGLANTINE PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.669
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.729

MAATWERK GRASS PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.583
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.643

MAATWERK GLAS GRASS PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 97
Blank veiligheidsglas 127
Isolatieglas figuurserie 1 117
Isolatieglas figuurserie 2 159
Veiligheidsglas figuurserie 1 142
Veiligheidsglas figuurserie 2 173
Afmontage glas 54
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HORTENSIA

LIANA

MAATWERK GLAS YUCCA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 137
Blank veiligheidsglas 192
Isolatieglas figuurserie 1 161
Isolatieglas figuurserie 2 232
Veiligheidsglas figuurserie 1 211
Veiligheidsglas figuurserie 2 267
Afmontage glas 54

YUCCA

MAATWERK HORTENSIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.496
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.556

MAATWERK LIANA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.611
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.671

MAATWERK GLAS HORTENSIA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 137
Blank veiligheidsglas 192
Isolatieglas figuurserie 1 161
Isolatieglas figuurserie 2 232
Veiligheidsglas figuurserie 1 211
Veiligheidsglas figuurserie 2 267
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS LIANA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 137
Blank veiligheidsglas 192
Isolatieglas figuurserie 1 161
Isolatieglas figuurserie 2 232
Veiligheidsglas figuurserie 1 211
Veiligheidsglas figuurserie 2 267
Afmontage glas 54

VOORRAAD HORTENSIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.428

Blank isolatieglas 137

VOORRAAD LIANA PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1527

Blank isolatieglas 137

VOORRAADMATEN HORTENSIA
maten 2115 2340
880 b
930 b b

VOORRAADMATEN LIANA
maten 2115 2340
880 b
930 b b

MAATWERK YUCCA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.611
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.671

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

FERN

PALM

MAATWERK FERN PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.611
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.671

MAATWERK PALM PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.647
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.707

MAATWERK GLAS FERN PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 243
Blank veiligheidsglas 350
Isolatieglas figuurserie 1 295
Isolatieglas figuurserie 2 429
Veiligheidsglas figuurserie 1 389
Veiligheidsglas figuurserie 2 490
Afmontage glas 91

MAATWERK GLAS PALM PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 243
Blank veiligheidsglas 350
Isolatieglas figuurserie 1 295
Isolatieglas figuurserie 2 429
Veiligheidsglas figuurserie 1 389
Veiligheidsglas figuurserie 2 490
Afmontage glas 91

VOORRAAD PALM PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.647

Blank isolatieglas 243

VOORRAADMATEN PALM
maten 2115 2340
880 b
930 b b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

AFWIJKENDE MATEN
Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.

2ADORE VOORLAKSYSTEEM
Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 
lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 
5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (N0.15.60), Voor andere 
RAL-kleuren geldt een toeslag van € 39 incl. btw.

STANDAARDUITVOERING
Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven 
e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren.
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PECAN

WALNUT

MAATWERK PECAN PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.580
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.640
Inclusief zwart rooster
Toeslag rooster in andere kleur:  
groen, wit, brons of zilver 127

MAATWERK WALNUT PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.562
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.622

MAATWERK GLAS PECAN PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 96
Blank veiligheidsglas 125
Isolatieglas figuurserie 1 115
Isolatieglas figuurserie 2 156
Veiligheidsglas figuurserie 1 139
Veiligheidsglas figuurserie 2 170
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS WALNUT PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 96
Blank veiligheidsglas 125
Glas-in-lood isolatieglas 307
Isolatieglas figuurserie 1 115
Isolatieglas figuurserie 2 156
Veiligheidsglas figuurserie 1 139
Veiligheidsglas figuurserie 2 170
Afmontage glas 54

VOORRAAD PECAN PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 2.217

Blank isolatieglas 96

Inclusief zwart rooster
Toeslag rooster andere 
kleur: wit, groen, brons of 
zilver

127

VOORRAAD WALNUT PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.520

Glas-in-lood isolatieglas 307
Blank isolatieglas 96

VOORRAADMATEN PECAN
maten 2115 2340
880 b
930 b b

VOORRAADMATEN WALNUT
maten 2115 2340
880 b
930 b b

WALNUT
Tijdens het productieproces worden de glas-in-loodruiten gewassen voordat ze tussen 
dubbelglas worden geplaatst. Het kan gebeuren dat er condensvorming ontstaat in het 
glas. Dit kan geen kwaad en is niet schadelijk voor uw glas.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

PECAN
Deurmodel Pecan is voorzien van een draairaam. Raamsluitingen en paumelles zijn 
leverbaar in messing (standaard) en mat chroom. 

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

ALMOND

NIGELLA

CHESTNUT

MAATWERK ALMOND PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.696
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.756

MAATWERK NIGELLA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 2.003
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 2.063

MAATWERK GLAS ALMOND PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 309
Blank veiligheidsglas 452
Isolatieglas figuurserie 1 380
Isolatieglas figuurserie 2 559
Veiligheidsglas figuurserie 1 507
Veiligheidsglas figuurserie 2 641
Afmontage glas 110

MAATWERK CHESTNUT PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.386
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.446

MAATWERK GLAS CHESTNUT PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 188
Blank veiligheidsglas 263
Isolatieglas figuurserie 1 228
Isolatieglas figuurserie 2 327
Veiligheidsglas figuurserie 1 294
Veiligheidsglas figuurserie 2 366
Afmontage glas 72

VOORRAAD CHESTNUT PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.340

Blank isolatieglas 188

VOORRAADMATEN CHESTNUT
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met 
daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde 
voorzien van een geisoleerde okouméplaat* tussen de stijlen 
en dorpels. 

*  Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat 
toegepast.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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AFWIJKENDE MATEN
Voor alle maatwerkdeuren tot 930 x 2340 mm geldt één prijs.  
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 71.

2ADORE VOORLAKSYSTEEM
Uw deur is standaard voorzien van een perfecte voorlak van 120 µ waarbij de deur 2 
lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren wit (RAL 9010), blauw (RAL 
5013), grijs (RAL 7038), rood (RAL 3003) of monumentengroen (N0.15.60), Voor andere 
RAL-kleuren geldt een toeslag van € 39 incl. btw.

STANDAARDUITVOERING
Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven 
e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde van de deuren..

DAISY

ASTER

MAATWERK DAISY PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.516
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.576

MAATWERK GLAS DAISY PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 309
Blank veiligheidsglas 452
Isolatieglas figuurserie 1 380
Isolatieglas figuurserie 2 559
Veiligheidsglas figuurserie 1 507
Veiligheidsglas figuurserie 2 641
Afmontage glas 110

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

MAATWERK ASTER PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.566
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.626

MAATWERK GLAS ASTER PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 309
Blank veiligheidsglas 452
Isolatieglas figuurserie 1 380
Isolatieglas figuurserie 2 559
Veiligheidsglas figuurserie 1 507
Veiligheidsglas figuurserie 2 641
Afmontage glas 110

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice. 61



Voordeuren

DANDELION

DAHLIA

DAYLILY

MAATWERK DANDELION PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.495
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.555

MAATWERK DAHLIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.573
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.633

MAATWERK GLAS DANDELION PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 132
Blank veiligheidsglas 217
Isolatieglas figuurserie 1 154
Isolatieglas figuurserie 2 267
Veiligheidsglas figuurserie 1 245
Veiligheidsglas figuurserie 2 319
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS DAHLIA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 309
Blank veiligheidsglas 452
Isolatieglas figuurserie 1 380
Isolatieglas figuurserie 2 559
Veiligheidsglas figuurserie 1 507
Veiligheidsglas figuurserie 2 641
Afmontage glas 110

VOORRAAD DAHLIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.512

Blank isolatieglas 309

VOORRAADMATEN DAHLIA
maten 2115 2340
880 b
930 b b

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. In-
dien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.

MAATWERK DAYLILY PRIJZEN
inc l. btw

Deur, Premium Hardwood 1.546
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.606

MAATWERK GLAS DAYLILY PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 132
Blank veiligheidsglas 217
Isolatieglas figuurserie 1 154
Isolatieglas figuurserie 2 267
Veiligheidsglas figuurserie 1 245
Veiligheidsglas figuurserie 2 319
Afmontage glas 54

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. In-
dien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd.
Indien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestel-
ling.

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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DAFFODIL

DALE

MAATWERK DAFFODIL PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.621
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.687

MAATWERK GLAS DAFFODIL PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 309
Blank veiligheidsglas 452
Isolatieglas figuurserie 1 380
Isolatieglas figuurserie 2 559
Veiligheidsglas figuurserie 1 507
Veiligheidsglas figuurserie 2 641
Afmontage glas 110

Deze deur is voorzien van vaste inbraakwerende roeden.

Deelbare deuren worden standaard als hele deur geleverd. In-
dien je een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling.

MANTLE

VOORRAAD DAFFODIL PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 1.512

Blank isolatieglas 309

VOORRAADMATEN DAFFODIL
maten 2115 2340
880 b
930 b b

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

MAATWERK GLAS MANTLE PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 294
Blank veiligheidsglas 501
Isolatieglas figuurserie 1 389
Isolatieglas figuurserie 2 621
Veiligheidsglas figuurserie 1 569
Veiligheidsglas figuurserie 2 746
Afmontage glas 91

MAATWERK MANTLE PRIJZEN
inc l. btw

Deur, Premium Hardwood 1.502
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.562

MAATWERK DALE PRIJZEN
inc l. btw

Deur, Premium Hardwood 1.582
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.642

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

PEAR

MAATWERK PEAR PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.396

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

VOORRAAD PEAR PRIJZEN
incl. btw

Deur TriComfort®, 
FSC®-gecertificeerd 1.297

VOORRAADMATEN PEAR
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

PRICKLES

SPURGE

MAATWERK SPURGE PRIJZEN
incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.577
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.637

MAATWERK GLAS SPURGE PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 363
Blank veiligheidsglas 615
Isolatieglas figuurserie 1 477
Isolatieglas figuurserie 2 766
Veiligheidsglas figuurserie 1 699
Veiligheidsglas figuurserie 2 916
Afmontage glas 110

MAATWERK PRICKLES PRIJZEN
inc l. btw

Deur, Premium Hardwood 1.659
Deur, FSC®-gecertificeerd Premium Hardwood 1.719

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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MAATWERK CALLA PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.396

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

CALLA

VOORRAAD CALLA PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.297

VOORRAADMATEN CALLA
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

CROCUS

CLEMATIS

MAATWERK CROCUS PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.507

MAATWERK CLEMATIS PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.507

MAATWERK GLAS CROCUS PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131
Isolatieglas figuurserie 1 114
Isolatieglas figuurserie 2 162
Veiligheidsglas figuurserie 1 149
Veiligheidsglas figuurserie 2 189
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS CLEMATIS PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131
Isolatieglas figuurserie 1 114
Isolatieglas figuurserie 2 162
Veiligheidsglas figuurserie 1 149
Veiligheidsglas figuurserie 2 189
Afmontage glas 54

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

VOORRAADMATEN CROCUS
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAAD CROCUS PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.401

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131

VOORRAADMATEN CLEMATIS
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAAD CLEMATIS PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.401

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

SIERRA

DUSTY

CAMELLIA

MAATWERK SIERRA PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.721

MAATWERK DUSTY PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.846

MAATWERK CAMELLIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Okoumé FSC®-gecertificeerd 1.466

MAATWERK GLAS SIERRA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131
Isolatieglas figuurserie 1 114
Isolatieglas figuurserie 2 162
Veiligheidsglas figuurserie 1 149
Veiligheidsglas figuurserie 2 189
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS DUSTY PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217
Isolatieglas figuurserie 1 187
Isolatieglas figuurserie 2 268
Veiligheidsglas figuurserie 1 248
Veiligheidsglas figuurserie 2 315
Afmontage glas 72

MAATWERK GLAS CAMELLIA PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 132
Isolatieglas figuurserie 1 114
Isolatieglas figuurserie 2 162
Veiligheidsglas figuurserie 1 149
Veiligheidsglas figuurserie 2 189
Afmontage glas 54

VOORRAAD SIERRA PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.572

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131

VOORRAAD DUSTY PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.703

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217

VOORRAADMATEN SIERRA
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAADMATEN DUSTY
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAADMATEN CAMELLIA
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAAD CAMELLIA PRIJZEN
incl. btw

Deur, Okoumé
FSC®-gecertificeerd 1.466

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 132

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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RUSH

MAATWERK RUSH PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.701

MAATWERK GLAS RUSH PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217
Isolatieglas figuurserie 1 187
Isolatieglas figuurserie 2 268
Veiligheidsglas figuurserie 1 248
Veiligheidsglas figuurserie 2 315
Afmontage glas 72

VOORRAAD RUSH PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.555

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217

VOORRAADMATEN RUSH
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

LAURESTINE

LAVENDER

MAATWERK LAURESTINE PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.949

MAATWERK LAVENDER PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.396

MAATWERK GLAS LAURESTINE PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184
Isolatieglas figuurserie 1 156
Isolatieglas figuurserie 2 227
Veiligheidsglas figuurserie 1 207
Veiligheidsglas figuurserie 2 262
Afmontage glas 54

MAATWERK GLAS LAVENDER PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184
Isolatieglas figuurserie 1 156
Isolatieglas figuurserie 2 227
Veiligheidsglas figuurserie 1 207
Veiligheidsglas figuurserie 2 262
Afmontage glas 54

Deze deur wordt inclusief rvs-beugels geleverd.

VOORRAAD LAVENDER PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.297

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184

VOORRAADMATEN LAVENDER
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAAD LAURESTINE PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.803

Blank isolatieglas 131
Blank veiligheidsglas 184

VOORRAADMATEN LAURESTINE
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

LUCERNE

MAATWERK LUCERNE PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.478

MAATWERK GLAS LUCERNE PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217
Isolatieglas figuurserie 1 187
Isolatieglas figuurserie 2 268
Veiligheidsglas figuurserie 1 248
Veiligheidsglas figuurserie 2 315
Afmontage glas 72

VERONICA

LAUREL

MAATWERK VERONICA PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.393

MAATWERK LAUREL PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.986

MAATWERK GLAS LAUREL PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217
Isolatieglas figuurserie 1 187
Isolatieglas figuurserie 2 268
Veiligheidsglas figuurserie 1 248
Veiligheidsglas figuurserie 2 315
Afmontage glas 72 

Deze deur wordt inclusief rvs-beugels geleverd.

Groeven aan buitenzijde deur.

VOORRAAD LUCERNE PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.372

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217

VOORRAADMATEN LUCERNE
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAAD LAUREL PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.838

Blank isolatieglas 156
Blank veiligheidsglas 217

VOORRAADMATEN LAUREL
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

VOORRAAD VERONICA PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.293

VOORRAADMATEN VERONICA
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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PLUM

MAATWERK PLUM PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.393

Groeven aan buitenzijde deur.

VOORRAAD PLUM PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.295

VOORRAADMATEN PLUM
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 98 en verder. Op pag. 110/111 vind je handige info over onze montageservice.

WILLOW

MAATWERK WILLOW PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.463

MAATWERK GLAS WILLOW PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131
Isolatieglas figuurserie 1 114
Isolatieglas figuurserie 2 162
Veiligheidsglas figuurserie 1 149
Veiligheidsglas figuurserie 2 189
Afmontage glas 54

Groeven aan buitenzijde deur.

VOORRAAD WILLOW PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.361

Blank isolatieglas 95
Blank veiligheidsglas 131

VOORRAADMATEN WILLOW
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

FIR

MAATWERK FIR PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.558

MAATWERK GLAS FIR PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 217
Blank veiligheidsglas 302
Isolatieglas figuurserie 1 262
Isolatieglas figuurserie 2 379
Veiligheidsglas figuurserie 1 346
Veiligheidsglas figuurserie 2 436
Afmontage glas 91

Groeven aan de buitenzijde deur.

VOORRAAD FIR PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.447

Blank isolatieglas 217
Blank veiligheidsglas 302

VOORRAADMATEN FIR
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Voordeuren

BEECH

MAATWERK BEECH PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® FSC®-gecertificeerd 1.629

MAATWERK GLAS BEECH PRIJZEN
incl. btw

Blank isolatieglas 279
Blank veiligheidsglas 389
Isolatieglas figuurserie 1 334
Isolatieglas figuurserie 2 485
Veiligheidsglas figuurserie 1 448
Veiligheidsglas figuurserie 2 563
Afmontage glas 110

VOORRAAD BEECH PRIJZEN
incl. btw

Deur, TriComfort® 
FSC®-gecertificeerd 1.520

Blank isolatieglas 279
Blank veiligheidsglas 389

VOORRAADMATEN BEECH
maten 2115 2340
880 b b
930 b b

b = op bestelling (voor voorraadprijzen).
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Standaard wordt bij voordeuren het krukgat half doorboord en het cilindergat geheel 
doorboord.

Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd 
aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door jouw gewenste pasmaat.

MAAT- EN MODELTOESLAGEN PRIJZEN
incl. btw

Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)
Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag 121

Deurdikte
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood , 
uitgevoerd in 54 i.p.v. 38 mm 295

Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 i.p.v. 38 mm 160

TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN PRIJZEN
incl. btw

Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)
BUVA voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, 
sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten met tochtwering, 
incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.

760

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK PRIJZEN
incl. btw

Sloten voor enkele voordeuren
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende 
sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder 282

Infrezing NEMEF 4119/27 of NEMEF 4228 (bijzetslot) 
(op aanvraag incl. kruk- en cilindergat) 25

Infrezing voor driepuntssloten BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, 
NEMEF 4923 of KFV 2502 53

Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag) 73

Sloten voor duo-uitgevoerde voordeuren (deelbaar)
BUVA veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing,  
incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, 
incl. duodeling (zie afbeelding 1)

555

Vooraanzicht duodeur 
vierpuntssluiting PKVW

VEILIGHEIDS-DUO- 
DEURSLUITING 1

(binnendraaiend)

Doorsnede duodeling
met dubbele tochtwering

DUODELING 2

(binnendraaiend)

Driepuntssluiting

Inbouwespagnolet

Tochtwering

Tochtwering

Loopdeur

4

Vaste deur

DUBBELE DEURSLUITING 3

(binnendraaiend)

Voordeuren bewerkingen
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INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK PRIJZEN
incl. btw

Omkantbewerkingen
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant (gratis) –
Verjonging (bij 54 mm deuren) 35
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)  
incl. infrezen 86

Weldorpel aanbrengen, standaard of verhoogd (inclusief) –

Scharnierinkrozing
89 x 89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk* 10

BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, 
staal (89 x 89 mm RH)* 24

BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, 
rvs (89 x 89 mm RH)* 38

BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, 
zwart (89 x 89 mm RH)* 41

BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd,  
staal (102/89 x 95 mm RH)* 24

BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd,  
rvs (102/89 x 95 mm RH)* 38

BSW renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd,  
zwart (102/89 x 95 mm RH)* 41

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, 
gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH) 35

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, 
gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH) 48

* *  Incl. vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Infrezingen beslag
Patentboutgaten t.b.v. Lifetime® veiligheidcilinderrozetten 10
Infrezing t.b.v. Lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten 28
Infrezing t.b.v. PostNL-model briefplaat, excl. patentboutgaten 28

Tochtwering
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing  
(maximum deurbreedte 1230 mm) 88

Sloten
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, sleutelbediend, excl. 
profielcilinder 215

BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder 191

Enkel veiligheidsslot N4119 / 27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder 98
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30 / 30 SKG** 55
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30 / 45 SKG** 76
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA 6220 / 7220 / 6320 en BUVA 6220 DUO 104

Scharnieren
BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH) 10

BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH) 24

BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH) 27

BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH) 10

BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH) 24

BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH) 27

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH) 21

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH) 34

Voordeuren bewerkingen

Bekijk het BSW veiligheidsrenovatiescharnier en het BSW nastelbaar veiligheidsscharnier  
op pagina 109. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services.
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HIGH PERFORMANCE
High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare 
artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft 2adore uitgebreid en onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat “High 
Performance” heeft!

ADVIES
Wij adviseren je om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren. Je bent dan verzekerd 
van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

GLASMONTAGE* PRIJZEN
incl. btw

Afmontage glas, 1 ruit per deur 54
Afmontage glas, 2 ruiten per deur 72
Afmontage glas, 3 ruiten per deur 91
Afmontage glas, 4 ruiten per deur 110
Afmontage glas, 5 ruiten per deur 129
Afmontage glas, 6 ruiten per deur 149
Afmontage glas, 8 ruiten per deur 186
Afmontage glas, 9 ruiten per deur 206

* Prijzen exclusief glas

VERFBEHANDELING * PRIJZEN
incl. btw

Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)
Toeslag 120µ voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze 39

Toeslag 120µ voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd)  
inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking* * 140

Toeslag aflak in kleur (zijdeglans) 124
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde / buitenzijde) 210

Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd)
inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking* * 225

* *  Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ voorlaksysteem: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw 
(RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/N0.15.60). Standaard zijn de deuren 
voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

* *  Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal 
 geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 140 incl. btw is bij de prijs van 
de  voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart  
berekend.

MONTAGE SERVICE PRIJZEN
incl. btw

Starttarief, eenmalig per order 125
Enkelvoudige voordeur, per deur 555
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur 687
Dubbele voordeur, per stel 688

Wilt u gebruik maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld
wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. 
Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 52 t/m 73 & 
pagina 90 en verder. 

Ga naar pagina 110 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar  
www.2adore.nl  / montageservice.

Voordeuren bewerkingen
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BinnendeurenAchter- en terrasdeuren



Achter- en terrasdeuren



Achter- en terrasdeuren met panelen

CORIANDER

HOP

VOORRAADMATEN CORIANDER
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

VOORRAADMATEN HOP
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

Indien je opplakroeden bestelt, 
worden deze gehecht in de sponning 
mee geleverd.

Indien je opplakroeden bestelt, 
worden deze gehecht in de sponning 
mee geleverd.

Borstweringshoogte 454 mm.

VOORRAAD CORIANDER PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 629

Blank isolatieglas (2115) 164
Blank isolatieglas (2340) 190

Blank veiligheidsglas 
(2115) 266

Blank veiligheidsglas 
(2340) 324

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145

VOORRAAD HOP PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 719

Blank isolatieglas (2115) 164
Blank isolatieglas (2340) 190

Blank veiligheidsglas 
(2115) 266

Blank veiligheidsglas 
(2340) 324

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145

MAATWERK CORIANDER PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 661 723

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 691 760

Deur, Premium Hardwood 724 789

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 762 842

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145 145

MAATWERK HOP PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 746 808

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 777 845

Deur, Premium Hardwood 806 872

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 849 928

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145 145

ISOLATIEGLAS HOP PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 215
Fig. serie 1 315

ISO VEILIGHEIDSGLAS HOP PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 366
Fig. serie 1 496

Borstweringshoogte 454 mm.

ISOLATIEGLAS CORIANDER PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 215
Fig. serie 1 315

ISO VEILIGHEIDSGLAS CORIANDER PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 366
Fig. serie 1 496

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in 
te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in 
te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).
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Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 106 en verder. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services.

FENNEL

BAY

VOORRAADMATEN FENNEL
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

VOORRAADMATEN BAY
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

Indien je opplakroeden bestelt, 
worden deze gehecht in de sponning 
mee geleverd.

Indien je opplakroeden bestelt, 
worden deze gehecht in de sponning 
mee geleverd.

Borstweringshoogte 664 mm.

VOORRAAD FENNEL PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 683

Blank isolatieglas (2115) 151
Blank isolatieglas (2340) 177

Blank veiligheidsglas 
(2115) 246

Blank veiligheidsglas 
(2340) 306

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145

VOORRAAD BAY PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 814

Blank isolatieglas (2115) 151
Blank isolatieglas (2340) 177

Blank veiligheidsglas 
(2115) 246

Blank veiligheidsglas 
(2340) 306

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145

MAATWERK FENNEL PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 712 794

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 747 835

Deur, Premium Hardwood 780 861

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 824 927

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145 145

MAATWERK BAY PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 839 900

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 874 940

Deur, Premium Hardwood 903 965

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 955 1.033

Set opplakroeden, 
6-ruitsverdeling 145 145

ISOLATIEGLAS BAY PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 200
Fig. serie 1 288

ISO VEILIGHEIDSGLAS BAY PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 347
Fig. serie 1 444

Borstweringshoogte 664 mm.

ISOLATIEGLAS FENNEL PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 200
Fig. serie 1 288

ISO VEILIGHEIDSGLAS FENNEL PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 347
Fig. serie 1 444

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in 
te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in 
te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).
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Achter- en terrasdeuren met panelen

PANSY

OLEANDER

VOORRAADMATEN PANSY
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

VOORRAADMATEN OLEANDER
maten 2115 2340
880 b -
930 b b

Indien je opplakroeden bestelt, 
worden deze gehecht in de sponning 
mee geleverd.

Indien je opplakroeden bestelt, 
worden deze gehecht in de sponning 
mee geleverd.

Borstweringshoogte 874 mm.

VOORRAAD PANSY PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 730

Blank isolatieglas (2115) 137
Blank isolatieglas (2340) 163

Blank veiligheidsglas 
(2115) 219

Blank veiligheidsglas 
(2340) 287

Set opplakroeden, 
4-ruitsverdeling 117

VOORRAAD OLEANDER PRIJZEN
incl. btw

Deur, 
Premium Hardwood 864

Blank isolatieglas (2115) 137
Blank isolatieglas (2340) 163

Blank veiligheidsglas 
(2115) 219

Blank veiligheidsglas 
(2340) 287

Set opplakroeden, 
4-ruitsverdeling 117

MAATWERK PANSY PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 762 860

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 799 909

Deur, Premium Hardwood 838 941

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 887 1011

Set opplakroeden, 
4-ruitsverdeling 117 117

MAATWERK OLEANDER PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 890 992

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 930 1.040

Deur, Premium Hardwood 962 1.069

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 1.018 1.143

Set opplakroeden, 
4-ruitsverdeling 117 117

ISOLATIEGLAS OLEANDER PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 183
Fig. serie 1 260

ISO VEILIGHEIDSGLAS OLEANDER PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 324
Fig. serie 1 398

Borstweringshoogte 874 mm.

ISOLATIEGLAS PANSY PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 183
Fig. serie 1 260

ISO VEILIGHEIDSGLAS PANSY PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 324
Fig. serie 1 398

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in 
te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in 
te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).
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Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 106 en verder. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services.

BALM

BAL SAM

Borstweringhoogte bij deuren < 2265 = 1231 mm 
en deuren ≥ 2265 = 1331 mm.

MAATWERK BALM PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 842 980

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 886 1.034

Deur, Premium Hardwood 923 1.067

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 985 1.155

Set opplakroeden, 
4-ruitsverdeling 117 117

MAATWERK BALSAM PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur Hardwood 969 1.107

Deur Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 1.011 1.161

Deur, Premium Hardwood 1.047 1.191

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 1.115 1.283

Set opplakroeden, 
4-ruitsverdeling 117 117

ISOLATIEGLAS BALSAM PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 161
Fig. serie 1 216

ISO VEILIGHEIDSGLAS BALSAM PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 252
Fig. serie 1 318

ISOLATIEGLAS BALM PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 161
Fig. serie 1 216

ISO VEILIGHEIDSGLAS BALM PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 252
Fig. serie 1 318

Borstweringhoogte bij deuren < 2265 = 1231 mm  
en deuren ≥ 2265 = 1331 mm.
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Achter- en terrasdeuren met panelen

OKRA

RUCOLA

Borstweringshoogte 960 mm.

MAATWERK OKRA PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur, Hardwood 1.047 1.152

Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 1.086 1.202

Deur, Premium Hardwood 1.123 1.227

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 1.184 1.308

MAATWERK RUCOLA PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw
Deur, Hardwood 1.097 1.203

Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 1.142 1.256

Deur, Premium Hardwood 1.184 1.288

Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 1.253 1.375

ISOLATIEGLAS RUCOLA PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 214
Fig. serie 1 268

ISO VEILIGHEIDSGLAS RUCOLA PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 334
Fig. serie 1 374

Borstweringshoogte 960 mm.

ISOLATIEGLAS OKRA PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 214
Fig. serie 1 268

ISO VEILIGHEIDSGLAS OKRA PRIJZEN
incl. btw

Blank glas 334
Fig. serie 1 374
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Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 106 en verder. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services.

DRAGON

BB001

MAATWERK DRAGON PRIJZEN
38 mm 54 mm

incl. btw

Deur, Premium Hardwood 1.675 2.048

Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 1.815 2.208

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met 
daartussen houten delen van 18 mm dik. 
Bestel voor de geïsoleerde variant deurmodel Nigella (zie 
pagina 60) exclusief weldorpel.

MAATWERK BB001 PRIJZEN

Klasse 38 mm 54 mm
incl. btw

1-2 Deur, Premium Hardwood 636 724

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 666 772

Standaard-isolatieglas 241 241
Standaard-isolatieglas fig. serie 1 350 350
Veiligheids-isolatieglas 406 406
Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1 559 559

Klasse = duurzaamheidsklasse. 
1-2 is kwalitatief het meest duurzaam
3 is de voordeligste keuze. 

Borstweringshoogte: 270 mm. 
Stijl en bovendorpel: 139 mm.
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Achter- en terrasdeuren met dorpels

BB002

VOORRAAD BB002 PRIJZEN

Klasse 38 mm 38 mm XL
incl. btw

3 Deur, Hardwood, voorlak grijs 415 461

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs 451 501

1-2 Deur, Premium Hardwood, voorlak wit 486 563

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd, voorlak wit 509 590

Standaard-isolatieglas 172 199
Veiligheids-isolatieglas 285 331

MAATWERK BB002 PRIJZEN

Klasse 38 mm 54 mm
incl. btw

3 Deur, Hardwood 611 706

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 639 744

1-2 Deur, Premium Hardwood 665 767

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 698 818

Standaard-isolatieglas 230 230
Standaard-isolatieglas fig. serie 1 333 333
Veiligheids-isolatieglas 390 390
Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1 533 533

Klasse = duurzaamheidsklasse. 
1-2 is kwalitatief meest duurzaam, 
3 is de voordeligste keuze. 

Borstweringshoogte: 244 mm. 
Borstweringshoogte XL*: 269 mm. 
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

VOORRAADMATEN BB002
maten 2015 2115 2340 (XL)

HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC®

630

680

730

780

830

880

930

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen! 
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

HW = Hardwood  PHW  = Premium Hardwood 
HW FSC® = Hardwood PHW FSC®  = Premium Hardwood 
  FSC®-gecertificeerd   FSC®-gecertificeerd

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte 
en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-
deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 
24 mm in de breedte).
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BB003

VOORRAAD BB003 PRIJZEN

Klasse 38 mm 38 mm XL*
incl. btw

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs 472 523

1-2 Deur, Premium Hardwood, voorlak wit 511 587

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd, voorlak wit 536 619

Standaard-isolatieglas 165 190

Veiligheids-isolatieglas 274 324

MAATWERK BB003 PRIJZEN

Klasse 38 mm 54 mm
incl. btw

3 Deur, Hardwood 634 743

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 664 781

1-2 Deur, Premium Hardwood 696 811

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 730 864

Standaard-isolatieglas 223 223
Standaard-isolatieglas fig. serie 1 322 322
Veiligheids-isolatieglas 376 376
Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1 537 537

Klasse = duurzaamheidsklasse. 
1-2 is kwalitatief meest duurzaam
3 is de voordeligste keuze. 

Borstweringshoogte: 349 mm. 
Borstweringshoogte XL*: 374 mm.
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

VOORRAADMATEN BB003
maten 2015 2115 2340 (XL)

HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC®

630

680

730

780

830

880

930

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen! 
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

HW = Hardwood  PHW  = Premium Hardwood 
HW FSC® = Hardwood PHW FSC®  = Premium Hardwood 
  FSC®-gecertificeerd   FSC®-gecertificeerd

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam,  
3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar 
(24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm 
hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 25 mm 
extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 
24 mm in de breedte).

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 106 en verder. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services. 83



Achter- en terrasdeuren met dorpels

BB004

VOORRAAD BB004 PRIJZEN

Klasse 38 mm 38 mm XL*
incl. btw

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs 496 544

1-2 Deur, Premium Hardwood, voorlak wit 535 614

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd, voorlak wit 562 647

Standaard-isolatieglas 160 185
Veiligheids-isolatieglas 261 315

MAATWERK BB004 PRIJZEN

Klasse 38 mm 54 mm
incl. btw

3 Deur, Hardwood 661 781

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 691 822

1-2 Deur, Premium Hardwood 724 852

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 762 912

Standaard-isolatieglas 215 215
Standaard-isolatieglas fig. serie 1 307 307
Veiligheids-isolatieglas 366 366
Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1 479 479

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 
3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom 
inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren 
zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren 
eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 
mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

Klasse = duurzaamheidsklasse. 
1-2 is kwalitatief meest duurzaam, 
3 is de voordeligste keuze. 

Borstweringshoogte: 454 mm. 
Borstweringshoogte XL*: 479 mm. 
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

VOORRAADMATEN BB004
maten 2015 2115 2340 (XL)

HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC®

630

680

730

780

830

880

930

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen! 
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

HW = Hardwood  PHW  = Premium Hardwood 
HW FSC® = Hardwood PHW FSC®  = Premium Hardwood 
  FSC®-gecertificeerd   FSC®-gecertificeerd
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BB006

VOORRAAD BB006 PRIJZEN

Klasse 38 mm 38 mm XL*
incl. btw

3 Deur, Hardwood, voorlak grijs 483 542

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs 540 590

1-2 Deur, Premium Hardwood, voorlak wit 587 665

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd, voorlak wit 619 696

Standaard-isolatieglas 145 172
Veiligheids-isolatieglas 238 298

MAATWERK BB006 PRIJZEN

Klasse 38 mm 54 mm
incl. btw

3 Deur, Hardwood 712 858

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 747 902

1-2 Deur, Premium Hardwood 780 934

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 824 1.001

Standaard-isolatieglas 200 200
Standaard-isolatieglas fig. serie 1 280 280
Veiligheids-isolatieglas 347 347
Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1 430 430

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte 
en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-
deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 
24 mm in de breedte).

Klasse = duurzaamheidsklasse. 
1-2 is kwalitatief meest duurzaam
3 is de voordeligste keuze. 

Borstweringshoogte: 664 mm. 
Borstweringshoogte XL*: 689 mm.
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

VOORRAADMATEN BB006
maten 2015 2115 2340 (XL)

HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC®

630

680

730

780

830

880

930

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen! 
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

HW = Hardwood  PHW  = Premium Hardwood 
HW FSC® = Hardwood PHW FSC®  = Premium Hardwood 
  FSC®-gecertificeerd   FSC®-gecertificeerd

Kijk voor bijpassend deurbeslag op pag. 106 en verder. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services. 85



Achter- en terrasdeuren met dorpels

BB008

VOORRAAD BB008 PRIJZEN

Klasse 38 mm 38 mm XL*
incl. btw

3 Deur, Hardwood, voorlak grijs 536 584

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd, voorlak grijs 582 636

1-2 Deur, Premium Hardwood, voorlak wit 638 714

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd, voorlak wit 671 749

Standaard-isolatieglas 132 159
Veiligheids-isolatieglas 214 279

MAATWERK BB008 PRIJZEN

Klasse 38 mm 54 mm
incl. btw

3 Deur, Hardwood 762 928

3 Deur, Hardwood  
FSC®-gecertificeerd 799 980

1-2 Deur, Premium Hardwood 838 1018

1-2 Deur, Premium Hardwood
FSC®-gecertificeerd 887 1094

Standaard-isolatieglas 183 183
Standaard-isolatieglas fig. serie 1 254 254
Veiligheids-isolatieglas 324 324
Veiligheids-isolatieglas fig. serie 1 388 388

Klasse = duurzaamheidsklasse. 1-2 is kwalitatief het meest duurzaam, 3 is de voordeligste keuze.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010

2adore voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte 
en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-
deuren eenvoudig 25 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 
24 mm in de breedte).

Klasse = duurzaamheidsklasse. 
1-2 is kwalitatief meest duurzaam, 
3 is de voordeligste keuze. 

Borstweringshoogte: 874 mm. 
Borstweringshoogte XL*: 899 mm. 
Stijl en bovendorpel: 139 mm.

VOORRAADMATEN BB008
maten 2015 2115 2340 (XL)

HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC® HW HW 
FSC® PHW PHW 

FSC®

630

680

730

780

830

880

930

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn snel leverbaar met bewerkingen! 
Binnen 7 werkdagen geproduceerd en op eerstvolgende routedag geleverd.

HW = Hardwood  PHW  = Premium Hardwood 
HW FSC® = Hardwood PHW FSC®  = Premium Hardwood 
  FSC®-gecertificeerd   FSC®-gecertificeerd
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Achter- en terrasdeuren bewerkingen

MAAT- EN MODELTOESLAGEN PRIJZEN
incl. btw

Maattoeslag t / m 930 x 2115 mm (geen meerprijs) –
Maattoeslag t / m 930 x 2340 mm 41
Maattoeslag t / m 1050 x 2400 mm 84
Maattoeslag t / m 1350 x 2700 mm 115

Weldorpel
Gemonteerd vlakonderzijde of verhoogd vanuit onderzijde 67

TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN PRIJZEN
incl. btw

BUVA achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, 
krukbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. 
profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm.

736

BUVA achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, 
sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. 
profielcilinder (wsk 2) minimum deurhoogte 1945 mm. 

760

Kantschuiven
Kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA 
driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, krukbediend, incl. zelfstellende 
sluitkommen en -platen, incl. slaglatten , excl. profielcilinder

645

Kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA 
driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, sleutelbediend, incl. zelfstellende 
sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.

669

incl. btw
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende 
sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder 282

Driepuntssluiting

Inbouwespagnolet

Loopdeur

4

Vaste deur

HIGH PERFORMANCE ACHTERDEURSLUITING

(buitendraaiend)

HIGH PERFORMANCE
High Performance producten zijn 
technisch en kwalitatief gezien 
de beste keuze uit beschikbare  
artikelen uit de markt. Om hier zeker 
van te zijn heeft 2adore uitgebreid 
en onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd op functionaliteit, 
innovativiteit en eisen vanuit 
wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén 
het best presterende hang en 
sluitwerk het predicaat “High 
Performance” heeft!
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Achter- en terrasdeuren bewerkingen

Bekijk het BSW veiligheidsrenovatiescharnier en het BSW nastelbaar veiligheidsscharnier  
op pagina 109. Daar vind je ook handige besteltips en info over onze services.

HIGH PERFORMANCE
High Performance producten 
zijn technisch en kwalitatief 
gezien de beste keuze uit 
beschikbare artikelen uit de 
markt. Om hier zeker van te 
zijn heeft 2adore uitgebreid 
en onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd op functionaliteit, 
innovativiteit en eisen vanuit 
wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat 
alléén het best presterende 
hang en sluitwerk het predicaat 
“High Performance” heeft!

MAAT- EN MODELTOESLAGEN PRIJZEN
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende 
sluitkommen en -platen, krukbediend, excl. profielcilinder 258

Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat) 25

Infrezing voor driepuntssloten, BUVA 6220/7220, 
BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KFV 2502 53

Infrezing overige meerpuntssloten. Informeer naar de mogelijkheden 73

Pasmaat / kaderprofiel

38 / 54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet-arm of  
arm sluitkant (gratis) –

Verjonging (bij 54 mm deuren) 35
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen 78

Scharnierinkrozing
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk* 10
BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, 
staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 24

BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, 
rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 38

BSW veiligheidsscharnier of renovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, 
zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 41

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, 
staal (89 x 89 mm RH) 35

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, 
rvs (89 x 89 mm RH) 48

* *  Incl. vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Infrezing beslag
Patentboutgaten t.b.v. Lifetime®-veiligheidcilinderrozetten 10

Sloten
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, sleutelbediend, 
excl. profielcilinder 215

BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen / sluitplaat, krukbediend, 
excl. profielcilinder 191

Enkel veiligheidsslot N4119 / 27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder 98
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30 / 30 SKG** 55
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30 / 45 SKG** 76
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA 6220 / 7220 / 6320 en BUVA 6220 DUO 104

Scharnieren

BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH) 10

BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH) 24

BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH) 27

BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH) 10

BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH) 24

BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH) 27

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH) 21

BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH) 34

INFREZINGEN, HANG- EN SLUITWERK
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Achter- en terrasdeuren bewerkingen

GLASMONTAGE * PRIJZEN
incl. btw

Set opplakroeden * *
3-ruitsverdeling, los geleverd 106
4-ruitsverdeling, los geleverd 117
6-ruitsverdeling, los geleverd 145
8-ruitsverdeling, los geleverd 177

Afmontage opplakroeden incl. afkitten
3-ruitsverdeling 43
4-ruitsverdeling 66
6-ruitsverdeling 103
8-ruitsverdeling 143

Afmontage glas bij deuren *
Afmontage glas, 1 ruit per deur 54
Afmontage glas, 2 ruiten per deur 72
Afmontage glas, 3 ruiten per deur 91
Afmontage glas, 4 ruiten per deur 110
Afmontage glas, 5 ruiten per deur 129
Afmontage glas, 6 ruiten per deur 149

* * Prijzen zijn exclusief glas
* *  De breedte van de 3-ruitsverdeling opplakroeden is 67 mm,  

die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm

VERFBEHANDELING  * * * PRIJZEN
incl. btw

Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur  
naar keuze 39

Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) 
inclusief houtselectie * * * * 140

Toeslag aflak in kleur (zijdeglans) 125
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde / buitenzijde) 210

Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie  
t.b.v. transparante afwerking * * * * 226

* * * *  Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. 
 flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), 
rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/N0.15.60)

* * * *  Indien je jouw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal 
 geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 140 incl. btw is bij de prijs 
van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart 
berekend.

MONTAGE SERVICE PRIJZEN
incl. btw

Starttarief, eenmalig per order 125
Enkelvoudige achterdeur, per deur 555
Dubbele achterdeur, per stel 688

Wilt u gebruik maken van de Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld
wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. 
Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 76 t/m 89 & 
pagina 90 en verder. 

Ga naar pagina 110 voor meer informatie over de Montage Service of ga naar  
www.2adore.nl  / montageservice. 
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BinnendeurenBeslag
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PVD GOLD PVD BRONZE PVD NICKEL PVD CHROME

breeze pvd gold breeze pvd bronze breeze pvd nickel breeze pvd chrome

wind pvd gold wind pvd bronze ebony pvd nickel ebony pvd chrome

bubble pvd gold bubble pvd bronze bubble pvd nickel bubble pvd chrome

incl. btw
152

incl. btw
157

incl. btw
157

incl. btw
156

incl. btw
164

incl. btw
164

incl. btw
152

incl. btw
157

incl. btw
220

incl. btw
156

incl. btw
164

incl. btw
226

Beslag binnendeuren PVD

incl. btw
116

incl. btw
35

incl. btw
35

incl. btw
124

incl. btw
125

incl. btw
35

incl. btw
35

incl. btw
124

incl. btw
125

incl. btw
35

incl. btw
35

set cilinder-
rozetten
pvd gold

rond

set sleutel-
rozetten
pvd gold

 rond

set cilinder-
rozetten

pvd bronze
rond

set sleutel- 
rozetten 

pvd bronze 
rond

toiletgarnituur 
pvd gold rond toiletgarnituur 

pvd bronze rond

set schuifdeurkommen
smooth pvd gold

set schuifdeurkommen
smooth pvd bronze

set cilinder-
rozetten

pvd chrome
rond

set sleutel- 
rozetten 

pvd chrome 
rond

toiletgarnituur 
pvd chrome rond

set schuifdeurkommen
smooth pvd chrome

incl. btw
124

incl. btw
124

incl. btw
116

incl. btw
35

incl. btw
35

set cilinder-
rozetten

pvd nickel
rond

set sleutel- 
rozetten 

pvd nickel 
rond

toiletgarnituur 
pvd nickel rond

set schuifdeur kommen
smooth pvd nickel
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solid rvs

turn rvs

line rvs

wave rvs

curve rvs

incl. btw
95

incl. btw
43

incl. btw
43

incl. btw
43

incl. btw
43

RVS RVS RVS RVS

incl. btw
95

incl. btw
95

incl. btw
91

incl. btw
95

incl. btw
24

incl. btw
23

incl. btw
20

incl. btw
20

set cilinder-
rozetten 
rvs rond

set cilinder-
rozetten 

rvs vierkant

fresh rvs raven rvs

wing rvs combo square rvs

square rvs combo round rvs

globe rvs rail rvs

flat rvs

set sleutel-
rozetten 

rvs vierkant

toiletgarnituur rvs rond

toiletgarnituur rvs vierkant

set sleutel-
rozetten 
rvs rond

incl. btw
95

incl. btw
95

incl. btw
95

incl. btw
95

incl. btw
95

incl. btw
43

incl. btw
51

Beslag binnendeuren RVS
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RVS RVS RVS RVS

set schuifdeurkommen
drip rvs ovaal

pure rvs 320 mm 
per stuk

smart rvs 400 mm 
per stuk

set schuifdeurkommen
grid rvs vierkant

edge rvs 1600 mm
per stuk

edge rvs 300 mm 
per stuk

smart rvs 700 mm 
per stuk

incl. btw
48

incl. btw
48

incl. btw
148

incl. btw
62

incl. btw
89

incl. btw
125

incl. btw
77

Beslag binnendeuren RVS

* Bestelt u een set deurgrepen Smart? Bestel dan ook het 
bevestigingsmateriaal t.b.v. door-de-deurbevestiging: € 8 incl. BTW.

(Bij de Edge en de Pure zit dit materiaal al standaard bijgesloten)
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MAT CHROME MAT CHROME

contra mat chrome

link mat chrome

set cilinderrozetten mat 
chrome vierkant

set cilinderrozetten mat 
chrome rond

set sleutel-
rozetten 

mat chrome rond

toiletgarnituur 
mat chrome rond

set sleutel-
rozetten 

mat chrome 
vierkant

toiletgarnituur
mat chrome vierkant

toiletgarnituur
chrome rond

incl. btw
150

incl. btw
137

incl. btw
30

incl. btw
23

incl. btw
30

incl. btw
23

incl. btw
58

incl. btw
65

incl. btw
56

Beslag binnendeuren CHROME

CHROME

incl. btw
20

set sleutelrozetten
chrome rond

motion chrome

set cilinderrozetten
chrome rond

incl. btw
20

incl. btw
91
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BLACK BLACK

line black wave black globe black

coal black square black combo round black

incl. btw
83

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
27

incl. btw
27

incl. btw
22

incl. btw
22

incl. btw
83

incl. btw
51

incl. btw
109

incl. btw
51

incl. btw
59

incl. btw
51

incl. btw
51

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
51

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
109

pitch black curve black combo square black

toiletgarnituur
black rond

toiletgarnituur
black vierkant

BLACK

Beslag binnendeuren BLACK

BLACK

solid black Fresh black rail black

wing black

raven black turn black flat black

set sleutel-
rozetten 

black 
rond

set cilinder-
rozetten 

black 
rond

set cilinder- 
rozetten 

black 
vierkant

set sleutel-
rozetten 

black 
vierkant
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BLACK BLACK

incl. btw
63

incl. btw
63

incl. btw
35

incl. btw
35

incl. btw
137

firm black

BLACK BLACK

set schuifdeur- 
kommen grid

black vierkant

set schuifdeur- 
kommen drip 
black ovaal

basic black
per stuk

incl. btw
143

smart black 700 mm*
per stuk

incl. btw
100

smart black 400 mm*
per stuk

steady black 800 mm
per stuk

incl. btw
96

steady black 400 mm
per stuk

edge black 1600
mm per stuk

pure black 320 mm
per stuk

incl. btw
102

edge black 300 mm
per stuk

incl. btw
75

incl. btw
170

* Bestelt u een set deurgrepen Smart of Steady? Bestel dan ook het 
bevestigingsmateriaal t.b.v. door-de-deurbevestiging: € 8 incl. BTW.

(Bij de Edge en de Pure zit dit materiaal al standaard bijgesloten)
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PVD GOLD

Beslag voordeuren PVD

mistral pvd gold

sky pvd gold

veiligheidsrozet
pvd gold rond met

kerntrekbeveiliging  
incl. binnenrozet

incl. btw
124

incl. btw
181

incl. btw
169

PVD GOLD

incl. btw
143

incl. btw
99

incl. btw
103

incl. btw
30

breeze pvd gold

los binnenrozet 
pvd gold rond t.b.v. 

veiligheidsrozet met 
kerntrekbeveiliging

frost pvd gold

bubble pvd gold

PVD GOLD
BINNENKANT VOORDEUREN

cool 
pvd gold

spring pvd gold

sunny 
pvd gold

PVD GOLD

incl. btw
63

incl. btw
277

incl. btw
63

river pvd gold

tochtborstel met  
afdekplaat ocean pvd gold

incl. btw
265

incl. btw
178

Deze enkelzijdige 
deurkrukken worden 
geleverd incl. wisselstift

Bij voordeuren met 
opliggend lijstwerk 
adviseren wij om knop 
Mistral te gebruiken in 
plaats van Sky, in verband 
met de grootte van het 
onderrozet
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PVD BRONZE

Beslag voordeuren PVD

BINNENKANT VOORDEUREN

mistral pvd bronze

sky pvd bronze

veiligheidsrozet
pvd bronze rond met
kerntrekbeveiliging  

incl. binnenrozet

incl. btw
124

incl. btw
181

incl. btw
169

PVD BRONZE

incl. btw
143

incl. btw
99

incl. btw
103

incl. btw
30

breeze pvd bronze

los binnenrozet 
pvd bronze rond t.b.v. 
veiligheidsrozet met 
kerntrekbeveiliging

frost pvd bronze

bubble pvd bronze

PVD BRONZE

cool 
pvd bronze

spring pvd bronze

sunny 
pvd bronze

PVD BRONZE

incl. btw
277

incl. btw
63

incl. btw
63

river pvd bronze

tochtborstel met  
afdekplaat ocean pvd bronze

incl. btw
265

incl. btw
178

Deze enkelzijdige 
deurkrukken worden 
geleverd incl. wisselstift

Bij voordeuren met 
opliggend lijstwerk 
adviseren wij om knop 
Mistral te gebruiken in 
plaats van Sky, in verband 
met de grootte van het 
onderrozet
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Beslag voordeuren PVD

mistral pvd nickel

sky pvd nickel

veiligheidsrozet
pvd nickel rond met
kerntrekbeveiliging  

incl. binnenrozet

incl. btw
124

incl. btw
169

incl. btw
181

PVD NICKEL PVD NICKEL PVD NICKEL PVD NICKEL

PVD-BESCHERMING
Het deurbeslag is behandeld met ‘PVD’, een oppervlakte behandeling 
die het beslag beschermt tegen weers invloeden en slijtage. Door deze 
beschermlaag heb je 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid. 
Om het Lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het 
belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor 
de speciale PVD-cleanerset: € 59 incl. btw.

cool 
pvd nickel

spring pvd nickel

river pvd nickel

tochtborstel met  
afdekplaat ocean pvd nickel

sunny 
pvd nickel

incl. btw
277

incl. btw
265

incl. btw
178

incl. btw
63

incl. btw
63

incl. btw
143

incl. btw
99

incl. btw
103

incl. btw
30

breeze pvd nickel

los binnenrozet 
pvd nickel rond t.b.v. 
veiligheidsrozet met 
kerntrekbeveiliging

frost pvd nickel

bubble pvd nickel

BINNENKANT VOORDEUREN

Deze enkelzijdige 
deurkrukken worden 
geleverd incl. wisselstift

Bij voordeuren met 
opliggend lijstwerk 
adviseren wij om knop 
Mistral te gebruiken in 
plaats van Sky, in verband 
met de grootte van het 
onderrozet
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mistral pvd chrome

sky pvd chrome

veiligheidsrozet
pvd chrome rond met
kerntrekbeveiliging 

incl. binnenrozet

veiligheidsrozet 
pvdchrome vierkant met

kerntrekbeveiliging 
incl. binnenrozet

incl. btw
124

incl. btw
181

incl. btw
211

incl. btw
169

PVD CHROME

sunny 
pvd chrome

spring pvd chrome

river pvd chrome

tochtborstel met  
afdekplaat ocean pvd chrome

cloud 
pvd chrome

PVD CHROME PVD CHROME PVD CHROME

incl. btw
277

incl. btw
265

incl. btw
178

incl. btw
63

incl. btw
106

Beslag voordeuren PVD

BINNENKANT VOORDEUREN

incl. btw
143

incl. btw
99

incl. btw
103

incl. btw
30

breeze pvd chrome

los binnenrozet
 pvd chrome rond t.b.v. 

veiligheidsrozet met 
kerntrekbeveiliging

frost pvd chrome

bubble pvd chrome

Deze enkelzijdige 
deurkrukken worden 
geleverd incl. wisselstift

Bij voordeuren met 
opliggend lijstwerk 
adviseren wij om knop 
Mistral te gebruiken in 
plaats van Sky, in verband 
met de grootte van het 
onderrozet



102

SIERBESLAG BINNENZIJDE VOORDEUR
Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden 
wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet 
dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. Je kunt 
dus de binnenzijde van de deur afstemmen op jouw interieur.

BINNENROZET
Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van 
het veiligheidsrozet worden geschoven.

KRUK OF KNOP
Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan 
de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. 
In de Lifetime® collectie zijn speciale modellen 
opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele 
kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm 
adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief 
wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren 
hebben wij model Breeze.

Beslag voordeuren PVD

mistral pvd black*

sky pvd black*

veiligheidsrozet
pvd black rond met
kerntrekbeveiliging  
incl. binnenrozet*

incl. btw
137

incl. btw
187

incl. btw
196

PVD BLACK PVD BLACK PVD BLACK PVD BLACK

cool 
pvd black*

sunny 
pvd black*

incl. btw
82

incl. btw
82

incl. btw
168

incl. btw
115

incl. btw
127

incl. btw
35

breeze pvd black*

los binnenrozet 
pvd black rond t.b.v. 
veiligheidsrozet met 
kerntrekbeveiliging*

frost pvd black*

bubble pvd black*

BINNENKANT VOORDEUREN

river pvd black*

tochtborstel met  
afdekplaat ocean pvd black*

incl. btw
218

incl. btw
292

Bij voordeuren met 
opliggend lijstwerk 
adviseren wij om knop 
Mistral te gebruiken in 
plaats van Sky, in verband 
met de grootte van het 
onderrozet

*Artikelen met de kleur 
PVD Black zolang de 

voorraad strekt.

*Artikelen met de kleur 
PVD Black zolang de 

voorraad strekt.

*Artikelen met de kleur 
PVD Black zolang de 

voorraad strekt.

*Artikelen met de kleur 
PVD Black zolang de 

voorraad strekt.
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channel black 300 mm

incl. btw
128

incl. btw
96

incl. btw
138

incl. btw
206

incl. btw
158

incl. btw
158

incl. btw
158

incl. btw
142

incl. btw
110

veiligheidsrozet
black rond met

kerntrekbeveiliging
incl. binnenrozet

stone black kosmos black river black

tochtborstel stream black
vierkant

flow black

tochtborstel shore black
rond

block black
incl. btw

100

incl. btw
143

smart black 700
mm per stuk

smart black 400
mmper stuk

Deze enkelzijdige 
deurkruk wordt geleverd 
incl. wisselstift.

BLACK BLACK BLACK BLACK

Beslag voordeuren BLACK

BINNENKANT VOORDEUREN
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RVS RVS RVS RVS

incl. btw
87

incl. btw
188

incl. btw
77

incl. btw
125

incl. btw
266

incl. btw
144

incl. btw
157

incl. btw
144

incl. btw
83

incl. btw
96

incl. btw
109

incl. btw
56

incl. btw
112

incl. btw
125

incl. btw
42

incl. btw
129

BINNENKANT VOORDEUREN

stone rvs

spot rvs

driehoeksgreep rvs

 
disc rvs

smart rvs 700 mm

smart rvs 400 mm

channel rvs 300 mm

block rvs

veiligheids rozet rvs rond 
met kern  trek beveiliging

kierstandhouder lock rvs

river rvs

tochtborstel 
stream rvs vierkant

tochtborstel 
shore rvs rond

flow rvs

kosmos rvs

veiligheidsrozet rvs vierkant
met kerntrekbeveiliging

line rvs

RVS-DETAILS
Veel deurmodellen hebben rvs-details. Daarbij past 
deze collectie roestvast-staalbeslag perfect.

Beslag voordeuren RVS

incl. btw
105



105

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
129

incl. btw
109

incl. btw
109

incl. btw
129

Beslag voordeuren

NIEUW NIEUW NIEUW

press 
aluminium
buitenkant 
(vaste knop) 

cube 
aluminium 
binnenkant

BLACKBLACK

Bevestigingsset voor 
Aluminium veiligheidsbeslag 
t.b.v. 54 mm dikke deuren: 
€10 incl. BTW.

Bevestigingsset voor 
Aluminium veiligheidsbeslag 
t.b.v. 54 mm dikke deuren: 
€10 incl. BTW.

Bevestigingsset voor Black 
veiligheidsbeslag t.b.v. 54 
mm dikke deuren: 
€13 incl. BTW.

Inclusief bevestigingsbouten 
voor 38/54 mm deurdikte. 

Bevestigingsset voor Black 
veiligheidsbeslag t.b.v. 54 
mm dikke deuren: 
€13 incl. BTW.

move 
aluminium
buitenkant  
(vaste of 
draaiknop)

bow 
aluminium 
binnenkant

press 
black 
buitenkant
(vaste knop)

cube 
black 
binnenkant

move 
black  
buitenkant
(vaste of 
draaiknop)

bow 
black 
binnenkant

Alleen leverbaar in PC72.

PC72 uit voorraad leverbaar. 
PC55 en PC92 op bestelling 
leverbaar.

Alleen leverbaar in PC72. Alleen leverbaar in PC72.

PC72 uit voorraad leverbaar. 
PC55 en PC92 op bestelling 
leverbaar.

Alleen leverbaar in PC72.

ALUMINIUM BLACK

ALUMINIUM ALUMINIUM

ALUMINIUM

paddle 
aluminium 
buitenkant 
(vaste of 
draaiknop)

paddle 
black 
buitenkant 
(vaste of 
draaiknop)

impact 
aluminium 
binnenkant

impact 
black 
binnenkant

BLACK

clean 
aluminium

clean black

Inclusief bevestigingsbouten 
voor 38/54 mm deurdikte. 

met kerntrek beveiliging met kerntrek beveiliging met kerntrek beveiliging met kerntrek beveiliging

met kerntrek beveiliging met kerntrek beveiliging

incl. btw
129

incl. btw
89
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incl. btw
99

incl. btw
99

incl. btw
125

incl. btw
114

incl. btw
137

incl. btw
99

incl. btw
119

incl. btw
119

incl. btw
99

incl. btw
119

incl. btw
119

Beslag achterdeuren

ALUMINIUM

RVS

BLACK

BLACK

ALUMINIUM

RVS

Bevestigingsset voor 
Aluminium veiligheidsbeslag 
t.b.v. 54 mm dikke deuren: 
€10 incl. BTW

Inclusief bevestigingsbouten 
voor 38/54 mm deurdikte. 

Inclusief bevestigingsbouten 
voor 38/54 mm deurdikte. 

Inclusief bevestigingsbouten 
voor 38/54 mm deurdikte. 

Inclusief bevestigingsbouten 
voor 38/54 mm deurdikte. 

Bevestigingsset voor 
Aluminium veiligheidsbeslag 
t.b.v. 54 mm dikke deuren: 
€10 incl. BTW.

Bevestigingsset voor Black 
veiligheidsbeslag t.b.v. 54 
mm dikke deuren: 
€13 incl. BTW.

Bevestigingsset voor Black 
veiligheidsbeslag t.b.v. 54 
mm dikke deuren: 
€13 incl. BTW.

cube 
aluminium  
buitenkant

krukstel dawn rvs incl. 
veiligheidsrozet vierkant

narrow 
aluminium 
buitenkant

impact 
aluminium 
buitenkant

impact 
black 
buitenkant

narrow 
black 
buitenkant

cube 
aluminium 
binnenkant

narrow 
aluminium 
binnenkant

impact 
aluminium 
binnenkant

impact 
black 
binnenkant

narrow 
black 
binnenkant

bow 
aluminium  
buitenkant

krukstel drizzle rvs incl. 
veiligheidsrozet rond

krukstel drizzle black 
incl. veiligheidsrozet rond

bow 
aluminium 
binnenkant

BLACK

BLACK

cube black 
buitenkant

krukstel dawn black incl. 
veiligheidsrozet vierkant

cube black 
binnenkant

bow black  
buitenkant

bow black 
binnenkant

BLACK BLACK

Alleen leverbaar in PC72.

PC55, PC72 en PC92 op 
bestelling leverbaar.

PC55, PC72 en PC92 op 
bestelling leverbaar.

PC72 uit voorraad leverbaar. 
PC55 en PC92 op bestelling 
leverbaar.

PC72 uit voorraad
leverbaar. PC55 en PC92 op
bestelling leverbaar.

Alleen leverbaar in PC72. Alleen leverbaar in PC72. Alleen leverbaar in PC72.

ALUMINIUM ALUMINIUM

met kerntrek beveiliging met kerntrek beveiliging

met kerntrek beveiliging 
voor deuren met smalle stijl

met kerntrek beveiliging 
voor deuren met smalle stijl

met kerntrek beveiliging

met kerntrek beveiligingmet kerntrek beveiligingmet kerntrek beveiligingmet kerntrek beveiliging

met kerntrek beveiliging

met kerntrek beveiliging

incl. btw
125

met kerntrek beveiliging



Als je een deur van 2adore kiest, let dan bij het bestel-
len op het volgende:

BINNENDEUREN
1   Kies als eerste je deurmodel: wil je een dichte deur 

of een glasdeur?

2   Je kunt kiezen uit verschillende profileringen: 
facet-, kraal-, recht of S-profilering. Bij diverse 
deuren kun je kiezen uit verschillende panelen: een 
ronde bossing, strakke bossing of een vlak paneel. 
Dit wordt bij de deur aangegeven.

3   Wil je extra lichtinval, kies dan voor een deur met 
glas. Er zijn diverse glassoorten beschikbaar: 
helder, mat, helder facet, mat facet, kathedraal 
en glas-in-lood. Mat gelaagd glas bestaat uit twee 
lagen glas met daartussen een matterende laag. 
Mat glas bestaat uit 1 laag die aan 1 zijde een 
gematteerd oppervlak heeft.

4   Je kunt het glas zelf plaatsen, maar je kunt het 
ook door de fabriek laten doen! Wel zo gemak-
kelijk. Overigens: kies je voor een deur met glas en 
een R-profilering dan wordt het glas automatisch 
gemonteerd tijdens de productie. 

5   Let op of je een stompe deur of opdek deur wilt. 
Een stompe deur valt in het kozijn. Bij een op-
dekdeur valt de opdekrand over het kozijn heen. 
Bij een opdekdeur wordt de opdekrand bij de 
standaard stijl- en bovendorpelbreedte opgeteld. 
De stijlen en bovendorpel worden daardoor aan 
de opdekzijde van de deur 13 mm of 16 mm (bij 
80 mm stijlbreedte) breder, zie pagina 45 voor het 
detail. Belangrijk voor het opmeten: hoogte is incl. 
opdekrand, breedte is excl. opdekrand.

DEUR STOMP DEUR OPDEK

6   Verder is de draairichting van de deur van belang. 
Deze kun je als volgt bepalen: Ga staan aan de 
kant waar de scharnieren te zien zijn. Hangen de 
scharnieren aan de rechterkant, dan is de deur 
rechtsdraaiend. Dan bestel je een rechts draaiende 
deur. Hangen de scharnieren aan de linkerkant, dan 
is de deur linksdraaiend. Bestel dan een links draai-
ende deur. Als je kiest voor schuifdeuren, dan zijn er 
verschillende opties: een zwart of rvs schuifdeursys-
teem dat vóór de wand schuift, of een schuifdeur-
systeem dat ín de wand schuift.

7   Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaard-
maten direct uit voorraad leverbaar, maar ook 
afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen via het 
maatwerk programma. Zelfs een deur met bijvoor-
beeld een schuine bovenkant. 

8   Verder hoort er bij een deur een deurkruk. Het 
Lifetime® beslag biedt diverse soorten krukken in 
verschillende uitvoeringen

Lifetime® is onze beslagcollec-
tie. De bijzondere oppervlakte-
behan deling die het metaal 

krijgt, zorgt voor een uiterst harde en duur zame laag. 
Door deze unieke pvd coating krijg je maar liefst 20 jaar 
garantie op de deur krukken. De naam zegt het al: 
Lifetime® gaat een leven lang mee!

VOORDEUREN
1   Kies een deur die bij jouw huis past: klassiek, lande-

lijk of juist modern.

2   Als je kiest voor glas in je voordeur dan is er een 
breed assortiment glas beschikbaar: helder, mat, 
kathedraal, crepi, chinchilla, byzantijn, master carré 
of master ligne.

3   Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar, 
dat inbraakwerend en letselschadeveilig is. 

4   Geef de draairichting van je deur aan. De meeste 
voordeuren draaien naar binnen open. 

5   Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaard-
maten. Maar ook afwijkende maten kun je bij 
2adore bestellen.

6   Voordeuren zijn beschikbaar in diverse houtsoorten. 
Je kunt kiezen voor  Premium Hardwood , maar ook 
voor een FSC®-gecertificeerde houtsoort. 

F1
Facetprofilering 

met ronde 
bossing

K2
Kraalprofilering 

met rechte 
bossing

R3
Rechte profilering 

met vlak  
paneel

S1
S- profilering  
met rechte 

bossing

Handige besteltips
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Handige besteltips

7   Voor extra veiligheid is het verstandig om een 
inbraak werende driepuntssluiting toe te passen. 

8   Denk aan een tochtvaldorpel om tocht tegen te 
gaan. 

9   Je kunt je deur afhangklaar bestellen. Dit bete-
kent dat het glas voor je gemonteerd wordt en 
dat alle infrezingen en montages van hang- en 
sluitwerk, inclusief een voorlak behandeling door 
de fabriek verzorgd worden. 

10   Ook voor voordeuren biedt het Lifetime®-beslag 
een complete collectie van deurkrukken tot brief-
platen. Inbraakveilig en 20 jaar gegarandeerd.

ACHTER- EN TERRASDEUREN
1   De 2adore-collectie biedt verschillende soorten 

achterdeuren, met verschillende borstweringhoog-
tes en panelen met of zonder groeven.

2   Voor achterdeuren zijn er diverse soorten glas 
beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en 
kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatieglas 
beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend 
en letselschadeveilig is.

3   Ook bij achterdeuren kun je roedes toepassen. 
Deze roedes worden los meegeleverd en kun je zelf 
monteren. 

4   Je kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan 
worden de roedes ook alvast voor je gemonteerd.

5   Geef de draairichting aan, meestal draaien ach-
terdeuren naar buiten toe open. 

6   Geef je deurafmeting aan. Er zijn veel standaard-
maten, kijk hiervoor ook in de prijslijst. Maar ook 
afwijkende maten kun je bij 2adore bestellen.

7   De Lifetime®-beslagcollectie biedt diverse opties 
deurkrukken en sloten.

8.   De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, 
Hardwood FSC®-gecertificeerd, Premium Hard-
wood en Premium Hardwood FSC®-gecertificeerd. 
Op basis van fysische eigenschappen kunnen 
houtsoorten worden toegelaten in één van deze 
groepen. 

Duurzame keuze
Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld 
in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. Op 
pagina's 77 t / m 82 zie je in één oogopslag welke 
duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren 
van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, 
deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de 
minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en 
lichter. In de tabel hieronder zie je welke houtsoorten 
2adore levert. 

HOUTSOORTEN

Voldoet aan EUTR* Premium Hardwood Hardwood 

Voldoet aan EUTR*+ FSC® Premium Hardwood 
FSC®-gecertificeerd

Hardwood  
FSC®-gecertificeerd

Duurzaamheid klasse 1 klasse 3

Krimp klasse 1-2 klasse 3-4

Hardheid (Janka) min. 6000 N min. 4000 N

Soortelijk gewicht min. 600 kg/m3 min. 500 kg/m3

*  EUTR: European Union Timber Regulation is een wet 
die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. 

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor jouw situatie:
staat je deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te 
kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel advi-
seren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 
deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze 
harder zijn.

BESTELADVIES
Premium Hardwood Hardwood 

Beste kwaliteit, lange levensduur Voordelige keuze
Donkere kleuren Lichtere kleuren
Dubbele deuren Enkele deuren

Bij intensieve gebruiksbelasting Bij gecontroleerde gebruiksbelasting

Bij zon en regen belasting  
(bijvoorbeeld zuid- / westzijde)

Op beschutte locatie  
(bijvoorbeeld noord- / oostzijde 

of onder een overstek)

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in 
Premium Hardwood. 
Zowel Premium Hardwood als Hardwood voldoen aan 
de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.
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Aflakservice
Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere 
gewenste kleur leveren. Dit bespaart je een hoop 
tijd en energie. Bovendien ben je verzekerd van een 
perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een 
nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, 
bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de 
binnenkant.

Bij de bewerkingen kun je de prijzen van de aflak 
terugvinden.

Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op
onze website.

Scharnieren

High Performance veiligheidsrenovatiescharnier
Ten behoeve van het monteren van nieuwe deuren in bestaande kozijnen 
ontwikkelde 2adore het High Performance Renovatiescharnier. Dit scharnier 
is aan de deurzijde gelijk aan een gewoon scharnier (89 mm hoog). Aan de 
kozijnzijde is het scharnier echter groter (102 mm hoog).
Hierdoor kan de bestaande scharniersparing in het kozijn worden verruimd zodat 
het nieuwe scharnier perfect passend strak in je kozijn geplaatst kan worden. 
Plamuren kan op deze manier vermeden worden. Het schroefgatenpatroon is 
afwijkend waardoor een goede montage wordt bevorderd.

Invisible scharnier, zwart
Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek 
is 180°. Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. 
Dit geeft een strak resultaat.

High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier
Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met 
behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te 
gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen 
kunnen gaan werken. 

Handige besteltips
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Volledig ontzorgd!
Wij nemen je indien gewenst graag alle zorgen uit 
handen met onze Montage Service. Wij komen de 
deur digitaal meten en monteren de deur vakkundig 
voor je af! 2adore regelt alles voor je. Bovendien krijg 
je maar liefst 6 jaar volledige fabrieksgarantie, ook 
op de montage. Hiervoor ontvang je van ons een 
garantiecertificaat.

High Performance
Maak je gebruik van onze Montage Service, dan 
passen we automatisch High Performance hang- en 
sluitwerk toe. Je bent dan verzekerd van de allerbeste 
kwaliteit. Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan 
een fabriekstest en voldoet aan de strengste normen 
voor gebruiksgemak, duurzaamheid en veiligheid.

Extra isolerende buitendeuren
Wij adviseren je te kiezen voor 54 mm dikke 
buitendeuren (standaarddeur is 38 mm dik). 54 mm 
dikke deuren bieden tal van voordelen. Panelen 

hebben een geïsoleerde kern. Er is meer ruimte voor 
beter isolerend glas. De deuren zijn zwaarder en zeer 
solide en worden aan de randen voorzien van een 
speciale sponning waarin een DEVENTER kaderprofiel 
zorgt voor een langdurig blijvende tochtwering. 
Kortom: 54 mm dikke buitendeuren zijn veilig, 
comfortabel en dragen bij aan een beter energielabel 
van je woning.

Binnendeur
Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag 
de zorgen voor een vakkundige montage op ons. 
Dit geldt voor opdekdeuren, maar ook voor stompe 
deuren. Net als bij de Montage Service buitendeuren 
geniet je ook bij de Montage Service binnendeuren 
van optimale kwaliteit en gemak. Je hoeft zelf niets 
te doen. Onze vakmensen nemen je desgewenst al 
het werk uit handen. De deuren zijn al in de fabriek 
voorzien van glas en een aflaklaag. Onze monteurs 
hangen de deur bij je af. Je kan na montage meteen 
genieten van je nieuwe interieur. Uiteraard krijg je van 
ons een garantiecertificaat.

Montage Service
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Hoe werkt het?

Bestel je deur inclusief 
Montage Service
2adore helpt je graag een handje. Je wordt volledig 
ontzorgd. Bij het bestellen van een deur met de 
Montage Service doorloop je het volgende traject:

 • Bestel een 2adore deur 
Als je de deur inclusief Montage Service wilt 
bestellen, dan is het van belang om de deur 
compleet te bestellen. Denk hierbij aan het glas, 
de aflak, bewerkingen, High Performance hang- 
en sluitwerk en 2adore beslag. Ga naar een Hubo 
of Multimate vestiging, zodat zij de deur voor je 
kunnen bestellen met Montage Service.  

 • De deur inmeten
Het Montage Team neemt rechtstreeks contact 
met je op om de situatie bij je te inspecteren en 
de deur in te meten. 

 • Bestelling afronden
Aan de hand van de inmeetgegevens wordt 
de bestelling compleet gemaakt, waarna de 
definitieve opdrachtbevestiging wordt verstuurd 
naar je Hubo of Multimate vestiging. Dan kan de 
deur in productie worden genomen. 

 • De deur afhangen
Het Montage Team neemt rechtstreeks contact 
met je op. Ze plannen een afspraak in om de 
deur af te hangen. Desgewenst wordt de oude 
deur afgevoerd. 

 

 • Ontvangst garantiecertificaat
Je ontvangt van de monteur het 
garantiecertificaat.

Hulp nodig? 
Kijk op onze website 2adore.nl / montageservice 
of bel onze verkoop, wij helpen je graag.

Kijk op pagina 48, 73 of 89 voor de tarieven van onze 
montageservice.
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Technische informatie

DRAAIRICHTING VAN DE DEUREN
Geef altijd bij uw bestelling de gewenste draairich-
ting aan.

STANDAARDUITVOERING
De exacte deuruitvoering is afhankelijk van de geko-
zen deurafmetingen.

VOORDEUREN
•  Standaard uitgevoerd in Premium Hardwood . 

Vlakke voordeuren zijn standaard uitge voerd in 
TriComfort®.

•  TriComfort® deuren zijn voorzien van een massief 
houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en 
hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van 
een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 
mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur 
te plaatsen, om goede bevestiging mogelijk te 
maken.

•  Standaard 38 mm, met voorlakbehande ling  
geschikt voor isolatieglas, incl. weldorpels en glas-
latten, binnendraaiend. Deuren worden standaard 
als hele deur geleverd, duodeling is bij sommige 
modellen op aanvraag leverbaar en moet bij de 
bestelling vermeld worden.

•  Standaard geschikt voor dekkende verfbehan-
deling. Transparante afwerking uitsluitend op 
aanvraag mogelijk.

ACHTER- EN TERRASDEUREN
•  Standaard uitgevoerd in Premium Hardwood  

of Hardwood.
•  Standaard 38 mm, onbehandeld geschikt voor 

isolatieglas, incl. ventilatiesleuven en isoglaslatten.
•  Glaslatten t.b.v. isolatieglas.

BINNENDEUREN
•  Standaard voorzien van een slotgat  

t.b.v. de NEMEF 1200-serie.
•  Standaard voorzien van een witte grondverflaag. 
•  Afwijkende slotgaten en kleuren op aanvraag.
•  Opdekdeuren zijn standaard voorzien van 

2 paumelle boringen.
•  Opdekdeuren van 2315 mm hoog zijn standaard 

 voorzien van 3 paumelleboringen.
•  Opdekrand van een opdekdeur is 13 mm of 16 mm 

(bij 80 mm stijlbreedte) en valt over het kozijn.

buiten

buiten

FSC®

Alle maatwerkbuitendeuren zijn tevens verkrijgbaar in 
een FSC®-gecertificeerde uitvoering. 

STANDAARDHOOGTES INFREZINGEN
SLOTGAT
Standaard wordt hart krukgathoogte op 1050 mm uit 
onderzijde deur geplaatst. Dit kan per situatie afwij-
ken. Bij een voordeur met middenweldorpel, enkele 
uitvoering en naar buitendraaiend, is de krukgat-
hoogte 970 mm uit onderzijde deur. Dit geldt niet voor 
deurhoogtes > 2265 mm met midden-weldorpel. Bij een 
duodeling adviseren wij om een duoslot toe te passen. 
Het krukgat zit hierbij in de bovendeur. 

SCHARNIERINKROZINGEN
•  Standaard hoogtes zie pagina 113. 
•  In het algemeen geldt dat wij de positie van scharnie-

ren afstemmen op de bestelde deur; dit vind je terug 
op de opdrachtbevestiging. Bij afwijkende hoogtes en 
bij gedeelde (duo-)deuren gelden andere posities.

GLAS
BUITENDEUREN
Bij alle deuren met een borstwering (glaslijn) boven 
de 1400 mm kan standaard isolatieglas toegepast 
worden. Ons isolatieglas is extra isolerend. Bij buiten-
deuren met een borstwering onder de 1400 mm ad-
viseren wij veiligheidsglas toe te passen, volgens NEN 
3569. 

VEILIGHEIDSGLAS
•  Isolerend: Argon gevulde spouw.
•  Inbraakwerend: Volgens NEN 5096.
•  Veilig: Letselschade veilig volgens NEN 3569. 

Glas bij buitendeuren wordt standaard voorgemon-
teerd geleverd, inclusief beglazingsband en begla-
zingsbokjes.

BINNENDEUREN
Alle ruiten zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas 
(m.u.v. de glas-in-loodruiten). Doordat het glas in 
verschillende fabrieken wordt vervaardigd kunnen er 
geringe tintverschillen optreden tussen glas uit voor-
raad en via het bestelprogramma. Glas uit voorraad 
wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. Glas 
via het bestelprogramma wordt voorgemonteerd in de 
sponning. Je dient het glas nog definitief te monteren. 
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Technische informatie
SCHARNIERHOOGTES

Overige maten 2adore-standaard.

Deurhoogte Scharnierhoogte

van t / m S1 S4 S2 S3 S5

1750
1850
1950
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

1849
1949
2199
2299
2399
2499
2599
2699
2799
2899
2999

118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118

318
318
318
318
318
318
318
318
318
318
318

958
958
958

1058
1158
1258
1358
1458
1358
1458
1558

1598
1698
1798
1948
2048
2148
2248
2348
2248
2348
2448

2448
2548
2648

Alle maten in mm vanaf bovenzijde deur tot bovenzijde scharnier.
Achterhout (AH) is standaard 8 mm.

Deurhoogte Paumelleboring

van t / m P1 (P2) P3

0 1950 Opgave kozijnleverancier

1951 2050 236 (436) 1736

2051 2150 336 (536) 1836

2151 2250 Opgave kozijnleverancier

2251 2350 336 (536) 2036

2351 – Opgave kozijnleverancier

Alle genoemde maten in mm vanaf bovenzijde deur 
tot hart paumelleboring.

STANDAARD VOLGENS BOUWBESLUIT BRL 0803  (2015  T  /  M 2699 )

Standaard Paumelleboringen 
 
Datum: 06-12-04 
W:\Research en Development\RenD\Projecten\3.09 Standaardisering Assortiment\Paumelleboring.doc 

 

 
 
 Opdekdeuren 

Deurhoogte Paumelleboring 
Van t/m P1 (P2) P3 

0 1950 Opgave kozijnleverancier 
1951 2050 236 (436) 1736 
2051 2150 336 (536) 1836 
2151 2250 Opgave kozijnleverancier 
2251 2350 336 (536) 2036 
2351 - Opgave kozijnleverancier 
Alle genoemde maten in mm vanaf bovenzijde deur tot hart 

paumelleboring 

6

55

Z.A.Z V.A.Z

P3
( P

2 
)

P1
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DRAAIRICHTINGEN

Waterhol Automatische
valdorpel

Links binnendraaiend Rechts binnendraaiend

BUITENZIJDE

Links buitendraaiend Rechts buitendraaiend

BUITENZIJDE

Aanslag dagschoot
stomp 38 / 40

Pas niet arm

Pas arm

39

25

30

Technische informatie
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De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een 
inte nationale organisatie die zich inzet voor 
verantwoord bosbeheer wereldwijd, met alle 
aandacht voor de mensen en dieren die van 
het bos afhankelijk zijn. 2adore biedt een 
groot deel van de deurencollectie óók in FSC® 

gecertificeerd aan. Deze FSC® gecertificeerde-
deuren zijn herkenbaar aan het FSC®label. 
De FSC® gecertificeerde-deurencollectie van 
2adore bestaat uit streng geselecteerde 
houtsoorten met zeer duurzame eigenschap-
pen. Deuren gemaakt van deze houtsoorten 
voldoen aan de hoogste kwaliteits- en presta-
tie eisen.

KOMO-gecertificeerde deuren voldoen aan 
strenge Nederlandse eisen en kwaliteitsre-
gels. KOMO  staat voor onbetwiste kwaliteit. 
In Nederland moeten gebouwen voldoen aan 
het  Bouwbesluit. Producten met KOMO-certi-
ficatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen 
van dit Bouwbesluit. Je hebt dus gegaran-
deerd een goed product.

GND is een overkoepelende herverzekerde 
garan tie op de kwaliteit en het function-
eren van de deuren. Thema’s als veiligheid 
en duurzaamheid staan hierbij bovenaan. 
GND-garantie heeft betrekking op de deur als 
deurblad. Voldoet de deur aan de eisen die 
GND stelt, dan wordt er een keurmerk aan de 
hangzijde van de deur aangebracht. Mocht er 
onverhoopt een probleem optreden, dan ben 
je altijd verzekerd van een degelijke garantie. 
De GND-garantie is bovendien gewaarborgd 
bij een verzekeringsmaatschappij. Bij 2adore 
wordt altijd per bestelling de bijbehorende 
garantie specificatie bevestigd.

Alle 2adore-deuren zijn voorzien van een 
CE-markering wat aangeeft dat de producten 
voldoen aan de Europese richtlijnen.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen werkt pre-
ventief tegen woninginbraak, overlast, van-
dalisme en criminaliteit op straat. Woningen 
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen heb-
ben tot 90% minder kans op een geslaagde 
inbraak! Hoe? Lees meer over dit keurmerk op 
www.politiekeurmerk.nl.

Aan de hand van een test wordt bepaald of 
de deur weerstand biedt tegen inbraakpogin-
gen. Weerstandklasse 2 betekent dat een 
gelegen heidsinbreker met eenvoudig gereed-
schap niet binnen komt. 

Door het nemen van bepaalde preventieve 
maatregelen kun je zelf veel doen om inbraak 
te voorkomen. Zo kun je 2adore-buitendeuren 
bestellen met inbraakwerende 3-puntssluitin-
gen. Inbraakwerend hang- en sluitwerk is altijd 
herkenbaar aan het SKG-kenmerk met sterren. 
Het door 2adore aangeboden hang- en sluit-
werk is toepasbaar binnen het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Naast inbraakwerend hang- en 
sluitwerk adviseert 2adore de deuren uit te 
voeren met gehard veiligheidsglas. Dit glas 
is extra isolerend, inbraakwerend en letsel-
schadeveilig. Voor alle mogelijkheden kun je 
je laten adviseren door een specialist.

DE 2ADORE-DEUREN VOLDOEN AAN, OF ZIJN TOEPAS BAAR BINNEN DE BELANGRIJKSTE KEURMERKEN. 
HIERONDER LEES JE WAT ZE INHOUDEN: 

Keurmerken



Jouw 2adore dealer:

www.2adore.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan 
de inhoud van deze prijslijst kunnen geen 
rechten worden ontleend. 2adore is een 
geregistreerd handelsmerk.

Artikelnummer DW*254
EAN: 8718528333075
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