Sterk in maatwerk
deuren - ramen - kozijnen

Deuren, ramen en kozijnen
ook verkrijgbaar als bouwpakket
met pen en gat verbindingen.

Op maat gemaakt voor u!

Kruisroede deuren/ramen
Wij hebben diverse kruisroede profielen die door ons
vervaardigd kunnen worden.
Zoals o.a. Kraal, Schuin, Bruynzeel en Stopverf.
Kraal 10, 40 mm

Kraal 15, 40 mm

Schuin 17, 40 mm

Bruynzeel 15, 40 mm

Stopverf 17, 40 mm

Kraal 15, 54 mm

Schuin 17, 54 mm

Bruynzeel 15, 54 mm

Stopverf 17, 54 mm

Kraal 40 of 54 mm

Schuin 40 of 54 mm

Bruynzeel 40 of 54 mm

Stopverf 40 of 54 mm

DEURLIJSTEN
ZWARE HN

Voordeur met een
zware HN lijst

HN B1

Voordeur met een
HN 1 lijst

HN B4

HN 1

HN B3

Deurlijst: speciaal

Binnendeuren
met speciale lijsten

Ook voor uw
binnendeuren
van o.a. Austria,
tegen scherpe
prijzen!

Geprofileerd kozijnhout
Bovendorpel, 67 x 114 mm of 88 x 114 mm

deurenpanelen
1. buitendeur

30 mm

2. buitendeur

25 mm

3. buitendeur

25 mm

4. buitendeur

25 mm

5. buitendeur

25 mm

6. binnendeur

18 mm

7. binnendeur

18 mm

Kalfje dorpel, 67 x 114 of 88 x 114 mm

Onderdorpel, 67 x 144 mm of 88 x 114 mm

Zijstijl, 67 x 114 mm of 88 x 114 mm

Tussenstijl, 67 x 114 mm of 88 x 114 mm

Diverse weldorpels

nr. 1

nr. 2

nr. 3

nr. 4

Weldorpels houden water en
vuil buiten en verlengen hierdoor de levensduur van uw
deur.

Ramen 54 zijn ook met kaderprofiel
mogelijk.
Maatwerk is geen probleem, daar zijn
we bij Nederlof Deuren sterk in.
Deurpanelen in vele soorten en modellen voor geprofileerd kozijnhout,
(67 x 114 mm of 88 x 114 mm)

KOZIJNEN
De kozijnen zijn in verschillende pakketten leverbaar: kant-en-klaar op maat gemaakt en in een bouwpakket met ramen
pasklaar. Op aanvraag kunnen de ramen, kozijnen en deuren worden behandeld (grondverf wit/grijs of met olie).

In geval van nood, bij storm- of inbraakschade aan raam
of deur! binnen 48 uur vervanging, incl. voorbehandeling
Op werkdagen kunnen wij leveren binnen 24 uur, zonder voorbehandeling,
als u voor 10:00 uur besteld, dan staat hij om 17.00 uur klaar om af te halen!

HN DEUren, voor al uw maatwerk!

Snelle levertijden
tegen een scherpe prijs.
Wij bezorgen niet,
dus afhaalprijzen!
Ook leveren wij 3-puntsluitingen
van HMB, hang- en sluitwerk,
isolatieglas en Duco roosters.

garagedeuren
HN deuren zijn vervaardigd met een voortreffelijk
vakmanschap. In de goed toegeruste werkplaats
wordt met de modernste apparatuur elke deur tot
in de puntjes van speciaal uitgezochte houtsoorten gezaagd, gefreesd en geschaafd tot volmaakte
producten bestemd om jarenlang mee te gaan.

Voor alle onderhoudsbedrijven en de kleine aannemer of zzp-er

Maak een afspraak voor EEN bezoek aan ONZE showroom
Met circa 65 showdeuren, u bent van harte welkom!
Houtschelf 23 | 3372 KB Hardinxveld-Giessendam
T/F 0184 618 576 | M 0622 503 085 | E hnederlof@planet.nl

www.nederlof-deuren.nl

