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Kies een serviceniveau 
en vraag de Austria 

dealer om samen  
het bestelformulier  

in te vullen!

Plus
Binnen een week geleverd in  
iedere standaard afmeting.

Austria Deuren maakt het  
makkelijk! Je kunt kiezen uit  
twee serviceniveau's:  
Plus of Pro.

Deze brochure is gedrukt 
op FSC© papier

Ontdek de  
service 
van austria Pro

Op maat gemaakt en inclusief  
alle mogelijke bewerkingen.  
Binnen twee weken geleverd.

Austria Deuren BV - 2e Poellaan 10 - 2161 CJ Lisse - Nederland
T (0252) 43 44 45  F (0252) 43 44 01  M verkoop@austria.nl  W www.deuren.nl

Uw leverancier:
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06-07  
Casper aan het woord
Binnenhuisarchitect Casper is dagelijks betrokken 
bij de meest uiteenlopende interieurs. Austria 
deuren zijn voor hem een vast element waarmee 
hij alle kanten op kan. Zijn tips en trends maken het 
verbluffend eenvoudig om zelf van je huis een thuis 
te maken.

04-05 
welke woonstijl
past bij jou?
Als onderdeel van je interieur is de keuze van de 
deuren bepalend voor je leefomgeving. Kies de stijl 
die bij je past. Aarzel niet om contrast te zoeken 
of eenheid te creëren. Bij iedere stijl hebben wij 
bijpassende deurkrukken, deurlijsten en plinten.

Voor een strak of zelfs minimalistisch 
interieur spreken de kubistische deuren uit 
de Sense lijn tot de verbeelding. Daarnaast 
kun je natuurlijk ook met verdiepingshoge 
deuren de strakke lijnen van de wand door 
laten lopen. Een mooie vlakke voordeur 
maakt het moderne huis echt af.

22-29  
Industrieel
Industrieel is hot. De Nero lijn sluit perfect aan op 
de hippe industriële meubels en verlichting. Staal 
een te dure oplossing? Kies dan voor dezelfde uit-
straling in hout van de Nero Legno. 

10-21  
Modern
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44-53  
Klassiek
Uit onze rijke historie hebben wij de 
mooiste nostalgische details toegepast in 
onze klassieke deuren. Met grotere ronde 
profileringen en vele glas in lood opties. 
En in de klassieke voordeuren ook de 
keuze uit de meest aansprekende roos-
ters die wij op onze zoektochten langs de 
grachten zijn tegengekomen.

30-43  
Tijdloos
Tijdloze deuren passen eigenlijk bij iedere 
stijl en zijn ook een goede keuze met de 
verkoopbaarheid van het huis in het achter-
hoofd. De hoogwaardige lak zorgt voor een 
naadloze aansluiting van de panelen in de 
stijlen en dorpels van de deuren.

54-55  
Standaard 
deuren
Luxe deuren te prijzig? Ook met 
onze standaard vlakke board- 
deuren en boardpaneeldeuren is 
ieder interieur aan te kleden. 

62-63  
Kozijnen en  
Deur Kozijn  
combinaties
Nieuwe houten kozijnen? Als kozijn- 
specialist biedt Austria vele alternatieven.  
Onze Deur|Kozijn Combinatie is zelfs de 
meest gekozen oplossing in Nederland. 

achterzijde omslag  
Dé service van Austria
Geen zin in het vele regelwerk of twee linkerhanden? Je hebt de keuze  
tussen twee serviceniveau’s Plus of Pro, welke past het beste bij jou?
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modern
Een modern interieur kenmerkt zich door 
strakke lijnen, eenvoud, rechte vormen en  
luxe materialen. We hebben een aantal  
deuren geselecteerd die perfect aansluiten
bij een modern interieur.

Klassiek
In een klassiek huis met oorspronkelijke 
details komen onze klassieke deuren 
geweldig tot hun recht. Vergeet ook niet 
wat het vervangen van de oude knellende 
voordeur door een klassieke hardhouten 
voordeur kan doen voor isolatie en 
inbraakwerendheid.

Industrieel
Industrieel is helemaal trendy en past 
vrijwel in iedere ruimte. Door industriële 
deuren toe te passen creëer je een volle-
dige metamorfose van je interieur. 

tijdloos
Een selectie van deuren die naadloos  
aansluiten bij elk willekeurige interieur.  
Tijdloos klinkt al gauw saai maar het  
is dé perfecte basis voor een interieur 
dat aansluit bij jouw persoonlijkheid 
en interieurwensen.
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In het interieur zien we ieder seizoen 
weer nieuwe trends ontstaan. Deuren zijn 
daarbij zeer bepalend voor de uitstraling. 
Maar deuren moeten ook de trends 
kunnen overleven. Daarom adviseer ik 
om te kiezen voor toekomstbestendige 
deuren. Zowel in kwaliteit als in uitstraling. 
Het grote voordeel van Austria Deuren 
is voor mij de innovatie in nieuwe 
modellen, maar vooral ook de focus op 
kwaliteit van de deur zelf in de vorm 
van stabiliteit en goede verbindingen.  
En daarnaast de superieure afwerking van 
de deuren. 

Casper 
aan het woord

Ook de focus op kozijnen en bijpassende 
deurlijsten, plinten en natuurlijk beslag is 
een groot voordeel. Vergeet daarom bij 
vervanging van uw deuren vooral ook niet 
naar het bestaande kozijn te kijken. In veel 
woningen zijn stalen kozijnen met standaard 
opdek deuren toegepast. 

Het is zeker de overweging waard om te 
kijken naar vervanging met houten kozijnen 
en nieuwe stompe deuren. De Basic en 
Ecosy kozijnen kunnen bijvoorbeeld exact de 
bestaande stalen kozijnen vervangen. 

Binnen iedere stijl heeft Austria kritisch 
gekeken naar de mooiste afrondingen, 
profileringen en glas opties. Veel plezier met 
de stijlkeuze en daarbinnen met de keuze van 
een mooie combinatie van eventueel "dichte" 
deuren voor slaapkamers en badkamer/
toilet en beglaasde deuren voor hal en 
woonvertrekken. De zorgvuldig geselecteerde 
Austria dealers staan altijd voor je klaar.

De voorgelakte (stompe) deuren zijn 
perfect af te lakken, waarbij verbindingen 
tussen stijlen en dorpels maar ook met 
de panelen niet open gaan staan en dus 
ook geen verfbreak vertonen door het 
"werken" van het hout. Daarnaast zijn de 
opdekdeuren uit de SENSE en BALANCE 
lijnen hoogwaardig voorgelakt.
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“Het grote voordeel van Austria Deuren is 
voor mij de innovatie in nieuwe modellen”
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Niet alleen de deur zelf maar ook de verf afwerking,  
het glas, het beslag en de deurlijsten, kozijnen en plinten 
bepalen de uitstraling. Volg de 5 stappen om een  
volledige make-over van het interieur te creëren.

Stel je eigen deur samen 
in 5 simpele stappen

1

Afhankelijk van het type  
kun je kiezen uit wit gegronde 
deuren, wit of zwart voor- 
gelakte deuren of kant-en-klaar 
afgelakte deuren.

Kies je
afwerking2

Hout of staal. Budget of luxe. Klassiek, tijdloos,  
industrieel of modern. Kamerhoog of passend in 
de bestaande deuropening. Het Austria  
assortiment biedt altijd een passende oplossing.

Kies een deur
die bij je past
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Vervang de stalen kozijnen voor 
hout en kies bijpassende deurlijsten 
en plinten. Ook neuten kunnen zeer 
bepalend zijn voor het eindresultaat.

Maak je deur
compleet5

De mooiste deurkrukken passend bij iedere 
stijl hebben wij al voor je geselecteerd. Maar 
natuurlijk is de combinatie van verschillende 
stijlen juist ook een bewuste optie. Vergeet 
daarnaast niet naar de mogelijkheden in 
(blinde) scharnieren en (magneet) sloten te 
kijken! Zie uitleg pagina 17.

Kies je
deurbeslag4

glas-in-lood

blank  
vlak glas

Udine

satijn  
facetglas

Bologna

byzantijn  
glas

Torino

satijn 
vlak glas

Verona

blank
facetglas

Bari

halfmat 
vlak glas

Volledige doorkijk of getroubleerd.  
Met of zonder facet voor een klassiekere uit-
straling. Byzantijn of halfmat. Sta even stil bij 
de diverse glasopties. 

Keuze uit
vele glassoorten3

close-up van  
kozijn/deurlijst/neut 
/plint via martijn
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SENSE
Brave-H803 met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

De binnendeuren uit de SENSE lijn passen perfect in ieder modern 
en strak interieur. Doordat het glas en de panelen in de deuren zijn 
opgesloten, zijn er geen glaslatten zichtbaar. In vergelijking met 
andere merken blijft daardoor de minimalistische uitstraling en 
voorkom je breuklijnen van de verflaag. In de stompe variant (rechte 
zijkanten) zijn de deuren met de hoogste grondverf kwaliteit wit 
voorgelakt om af te lakken in de woning. De SENSE opdekdeuren 
zijn zelfs al standaard hoogwaardig voorgelakt. Ook het moderne 
deurbeslag en de bijpassende deurlijsten en plinten zijn geselecteerd 
en in deze stijlgroep toegevoegd.

 Moderne binnendeuren 
 Strak & robuust

SENSE 
Wave
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De moderne glasdeuren Brave en 
Bright worden met gemonteerd glas 
geleverd. Kies voor doorzichtig of mat 
gelaagd veiligheidsglas afhankelijk van 
de gewenste doorkijk.

Sense glas

Blank vlak glas Mat vlak glas

SENSE
Brave-V802 met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

FREESLIJN
HF01 
De mooiste  
horizontale lijndeur

SENSE
Beam

SENSE 
Brave met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

SENSE
Brave-H802 met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

SENSE
Flash
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heerlijk thuiskomen
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SENSE
Bright met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

SENSE
Shine

SENSE
Move

SENSE 
Bright-H803 met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

SENSE
Bright-H804 met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

SENSE
Glow

SENSE
Bright-V1102 met 
• blank vlak glas
• mat vlak glas

Rust door de balans 
in het lijnenspel
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De speciaal geselecteerde 
deurkrukken en (verdekte) 
scharnieren versterken de 
moderne uitstraling van de 
SENSE deuren. Kies daarbij naar 
persoonlijke voorkeur voor een 
matte of glanzende uitstraling en 
vergeet niet om te kijken of het 
beslag aansluit bij de grepen van 
uw keuken.

Modern 
deurbeslag

Wings Eagle  
mat chroom

Wings Falcon  
mat chroom

Wings Skylark 
mat nikkel

Wings Blackbird 
mat nikkel

Square LSQ-1 
mat rvs of zwart

Square LSQ-2 
mat rvs of zwart

Square LSQ-4 
mat rvs of zwart

Square LSQ1035 
mat rvs

Wings Robin 
mat nikkel

Toiletset Wings 
3045/96 rechthoek 
mat chroom

Toiletset Wings 
806/16 mat nikkel

Wings Swift 
mat chroom

Square VL-125 
mat rvs

Square LSQ-1 
gepolijst rvs

Square LSQ-3 
mat rvs

Square LSQ-5 
mat rvs

Wings Bluebird 
mat nikkel

Wings Sparrow 
mat chroom

Wings Pelican 
mat nikkel

Toiletset Square
LSQ-WC50 mat rvs

Wings Starling 
mat nikkel
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Plint modern 
• ommanteld
• 120 x 16 mm

Zet de minimalistische uitstraling door met onzicht-
bare scharnieren (als de deur gesloten is) en magneet 
geactiveerde sluiting.

Blinde scharnieren 
en magnetische sloten

Om de lijnen en afgeronde 
profilering van de SENSE deuren 
door te laten lopen in de wanden, 
hebben wij een selectie gemaakt 
van bijpassende deurlijsten, 
neuten en plinten. De plinten en 
deurlijsten zijn beschikbaar in 
ommanteld en voorbewerkte of 
afgelakte varianten.

Moderne 
deurlijsten 
en plinten

Neut modern 
• ommanteld
• 130 x 84 x 18 mm

Deurlijst BR6 
• ommanteld
• 70 x 12 mm

Combineert 
mooi bij alle 
moderne deuren

Koplat recht 
• gegrond
• 45 x 12 mm

Kabelgoot 
• gegrond
• 140 x 18 mm

Plint MDF 
• gegrond
• 70 x 12 mm
• 90 x 18 mm
• 120 x 18 mm
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Perfect voor het vervangen  
van bestaande deuren met  
bovenlicht en om de wanden  
optisch door te laten lopen.

Kamerhoge 
binnendeur

            Basic kozijn 

Met het Austria Basic kozijn of de
Ecosy oplossing vervang je eenvoudig een 
stalen kozijn dat om budget redenen standaard 
in nieuwbouw wordt toegepast. Meestal zit hier  
een bovenlicht in (raam of paneel boven de 
deur). Met het Basic of Ecosy kozijn (p. 60/61) 
ben je in een keer van het stalen kozijn en het 
bovenlicht af en kun je de opdek deur vervangen 
door een moderne, stompe kamerhoge deur. 

1

            Magneetslot  

In de standaard slot afmeting heeft 
Austria het magneetslot geïntroduceerd. De 
schuine dagschoot steekt niet meer uit als 
de deur open staat en de onooglijke sluit-
plaat met afgeronde stootrand in het kozijn 
is niet meer nodig. (p. 59)

2             Swing verdekte scharnieren 

Bij een minimalistische uitstraling misstaan 
zichtbare paumelles. Door Swing verdekte 
scharnieren toe te passen loopt de deur strak 
door in het kozijn en is het scharnier volledig 
weggewerkt in de binnenzijde. (p. 59)

3

Kamerhoog 250 
Kamerhoge deur 
• Lengte 250 cm
• Inkortbaar tot 240 cm

Kamerhoog 260 
Kamerhoge deur 
• Lengte 260 cm
• Inkortbaar tot 250 cm

Kamerhoog 270 
Kamerhoge deur 
• Lengte 270 cm
• Inkortbaar tot 260 cm

Kamerhoog 240 
Kamerhoge deur 
• Lengte 240 cm
• Inkortbaar tot 230 cm

Max. 10 cm 
inkortbaar
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 “Een kamerhoge deur geeft een 
mooie, strakke en moderne uitstraling”

1

2

3
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CITY LINE
Ypenburg minimalistisch 
vlakke FSC® multiplex 
voordeur met waterdorpel

CITY LINE
Vathorst vlakke 
FSC® multiplex  
Freeslijn voordeur

CITY LINE
Ijburg vlakke 
FSC® multiplex  
Freeslijn voordeur

Om de strakke uitstraling van het 
interieur terug te laten komen in de 
voordeur past de CITY LINE Ypenburg 
perfect bij iedere binnendeur uit de 
SENSE lijn en bij de verdiepingshoge 
deuren. De Vathorst sluit naadloos 
aan bij de Freeslijn deur met horizon-
tale freeslijnen. Ook voor de moderne 
voordeuren zijn beslag en accessoires 
geselecteerd. 

Moderne 
voordeuren
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CITY LINE
Ypenburg minimalistisch 
vlakke FSC® multiplex 
voordeur met waterdorpel

CITY LINE
Vathorst vlakke 
FSC® multiplex  
Freeslijn voordeur

CITY LINE
Ijburg vlakke 
FSC® multiplex  
Freeslijn voordeur

Om de strakke uitstraling van het 
interieur terug te laten komen in de 
voordeur past de CITY LINE Ypenburg 
perfect bij iedere binnendeur uit de 
SENSE lijn en bij de verdiepingshoge 
deuren. De Vathorst sluit naadloos 
aan bij de Freeslijn deur met horizon-
tale freeslijnen. Ook voor de moderne 
voordeuren zijn beslag en accessoires 
geselecteerd. 

Moderne 
voordeuren

21 

Strak deurbeslag om de rechte, 
moderne stijl te accentueren.

Moderne 
accessoires

Voordeurknop LSQ60V mat rvs
Veiligheidsrozet LSQ-Veil mat rvs
Veiligheidsset LSQ60-50 mat rvs
Raamboompje LSQ-RB mat rvs
Voordeurknop LSQ61V mat rvs
Afsluitbaar draaikiepkruk LSQ-1DK LOCK mat rvs
Draaikiepkruk LSQ-1DK mat rvs
Greep LSQ-1035 mat rvs, 30 cm 
Greep LSQ-1045 mat rvs, 60 cm
Briefplaat LSQ620 mat rvs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

2

1

8

10

3

5

6
7

4
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NERO LEGNO
Desio 

NERO LEGNO
Asti met 
• blank vlak glas

NERO LEGNO
Foggia 

NERO LEGNO
Brescia met 
• blank vlak glas

Industrieel is de trend van het moment. In de 
meubels, lampen en vloeren zie je deze trend overal 
terugkomen. In de Nero Legno binnendeuren hebben 
we dit vertaald naar standaard zwart voorbehandelde 
deuren (RAL9005 gelijkend) met extra slanke stijlen 
(80 mm) en roeden (30 mm). Kies voor de ultraslanke 
uitvoering in staal van de NERO ACCIAIO als het 
budget het toelaat of anders voor de zeer betaalbare 
"staal look" houten variant uit de NERO LEGNO serie.

Industriële 
binnendeuren 
nero

NERO LEGNO
Chiari met 
• blank vlak glas

De NERO LEGNO houten binnendeuren zijn vanwege de ranke profilering uitsluitend in een stompe 
versie beschikbaar. Speciaal voor deze lijn hebben onze ontwerpers bijpassend zwart beslag 
geselecteerd. Naast onderstaande modellen is een drie vlaks model tevens leverbaar met glas of 
panelen als DeurlKozijn combinatie (p. 63)

NERO LEGNO
Elba 



22

NERO LEGNO
Desio 

NERO LEGNO
Asti met 
• blank vlak glas

NERO LEGNO
Foggia 

NERO LEGNO
Brescia met 
• blank vlak glas

Industrieel is de trend van het moment. In de 
meubels, lampen en vloeren zie je deze trend overal 
terugkomen. In de Nero Legno binnendeuren hebben 
we dit vertaald naar standaard zwart voorbehandelde 
deuren (RAL9005 gelijkend) met extra slanke stijlen 
(80 mm) en roeden (30 mm). Kies voor de ultraslanke 
uitvoering in staal van de NERO ACCIAIO als het 
budget het toelaat of anders voor de zeer betaalbare 
"staal look" houten variant uit de NERO LEGNO serie.

Industriële 
binnendeuren 
nero

NERO LEGNO
Chiari met 
• blank vlak glas

De NERO LEGNO houten binnendeuren zijn vanwege de ranke profilering uitsluitend in een stompe 
versie beschikbaar. Speciaal voor deze lijn hebben onze ontwerpers bijpassend zwart beslag 
geselecteerd. Naast onderstaande modellen is een drie vlaks model tevens leverbaar met glas of 
panelen als DeurlKozijn combinatie (p. 63)

NERO LEGNO
Elba 

23 

NERO LEGNO
Genova met 
• blank vlak glas

NERO LEGNO
Imola met 
• blank vlak glas

NIEUW
!

NIEUW!

NIEUW
!

NIEUW!
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NERO ACCIAIO
MDCX met 
• blank vlak glas
• linksdraaiend
• rechtsdraaiend

NERO ACCIAIO
MLVI met 
• blank vlak glas
• linksdraaiend
• rechtsdraaiend

De stalen deuren uit
de NERO ACCIAIO 
lijn worden standaard 
als DeurIKozijn 
Combinatie geleverd 
met zwart stalen 
kozijn, zwarte
scharnieren en deur-
beslag. Naast de
standaard enkele 
modellen zijn alle 
mogelijke maatwerk 
varianten bestelbaar 
in iedere afmeting, 
ook als dubbele 
deuren. Vraag ernaar 
bij de Austria dealer!
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Op de zwarte deuren van de 
Nero Legno lijn komen zwarte, 
rvs of witte deurkrukken met mini 
rozetten nog beter tot hun recht. 

De Nero Acciaio modellen zijn 
standaard voorzien van zwarte 
deurgreep, scharnieren en slot.

Industrieel 
deurbeslag

Nero Sicilia
zwart

Nero  
Sleutel- / cilinderrozet 
zwart

Nero  
Toiletset
zwart

Nero  
Toiletset
RVS

Nero  
Toiletset
wit

Magneet smalslot 
Loopslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Vrij-bezet slot 
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Dag- en nachtslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Cilinderslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Rolslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Boormal 
22 mm
t.b.v. rozetfrezing Nero 
deurkrukgarnituur

Nero  
Sleutel- / cilinderrozet 
RVS

Nero  
Sleutel- / cilinderrozet 
wit

Nero Sicilia
RVS

Nero Veneto
zwart

Nero Veneto
RVS

Nero Toscana
zwart

Verdekt scharnier 
VS-19 zwart

Kogellagerscharnier
BS-89 zwart

Verdekt scharnier 
VS-19 RVS

Bladpaumelle
BP-89 zwart

Nero Sicilia
wit
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Op de zwarte deuren van de 
Nero Legno lijn komen zwarte, 
rvs of witte deurkrukken met mini 
rozetten nog beter tot hun recht. 

De Nero Acciaio modellen zijn 
standaard voorzien van zwarte 
deurgreep, scharnieren en slot.

Industrieel 
deurbeslag

Nero Sicilia
zwart

Nero  
Sleutel- / cilinderrozet 
zwart

Nero  
Toiletset
zwart

Nero  
Toiletset
RVS

Nero  
Toiletset
wit

Magneet smalslot 
Loopslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Vrij-bezet slot 
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Dag- en nachtslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Cilinderslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Magneet smalslot 
Rolslot  
(doornmaat 35)
zwarte voorplaat

Boormal 
22 mm
t.b.v. rozetfrezing Nero 
deurkrukgarnituur

Nero  
Sleutel- / cilinderrozet 
RVS

Nero  
Sleutel- / cilinderrozet 
wit

Nero Sicilia
RVS

Nero Veneto
zwart

Nero Veneto
RVS

Nero Toscana
zwart

Verdekt scharnier 
VS-19 zwart

Kogellagerscharnier
BS-89 zwart

Verdekt scharnier 
VS-19 RVS

Bladpaumelle
BP-89 zwart

Nero Sicilia
wit

27 

De NERO deurlijst en plint zijn in dezelfde zwarte RAL 9005 kleur 
ommanteld als de NERO LEGNO deuren. Bij toepassing van deze 
plinten en deurlijsten lopen dezelfde lijnen van de deur exact door 
op de wand.

Industriële 
deurlijsten en plinten

Plint Nero 
• 120 x 16 mm

Zelfde hoogte (plus 1 cm 
voor ruimte onder de deur) 
net als de onderdorpel van 
de NERO LEGNO

Deurlijst Nero 
• 70 x 12 mm

Exact dezelfde breedte als 
de stijlen en dorpels van de 
NERO LEGNO

Zelfde afronding als 
in de NERO LEGNO
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CITY LINE
Warmond met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

CITY LINE
Delft met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

CITY LINE
Raalte met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

CITY LINE
Deventer met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

De industriële voordeuren uit de CITY LINE 
kenmerken zich door een stoere retro uit-
straling. Ze worden voorbewerkt geleverd en 
zijn perfect zwart af te lakken om te combine-
ren met de NERO binnendeuren. De Warmond 
en de Delft zijn naast Merbau ook leverbaar in 
FSC® hardhout.

Industriële 
voordeuren
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CITY LINE
Warmond met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

CITY LINE
Delft met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

CITY LINE
Raalte met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

CITY LINE
Deventer met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas

De industriële voordeuren uit de CITY LINE 
kenmerken zich door een stoere retro uit-
straling. Ze worden voorbewerkt geleverd en 
zijn perfect zwart af te lakken om te combine-
ren met de NERO binnendeuren. De Warmond 
en de Delft zijn naast Merbau ook leverbaar in 
FSC® hardhout.

Industriële 
voordeuren

29 

Od expliquis eum ressus minctes 
quos que es autaquis dolupta 
nem nonseque alis dolupti bus-
citiuntum quae magnatatur? Nis 
ut volor reritame nobitae provid 
ulpa doloreh entur? Qui apellab is 
qui con nim sapicti buscimeitae 
provid ulpa doloreh entur? Qui 
apellab is qui con nim

Industrieel 
deurbeslag

Misschien niet typisch industrieel, 
maar deze accessoires misstaan 
zeker niet op de industriële voor-
deur. Bovendien is goud helemaal 
hip en perfect te combineren als 
je er voor kiest om de voordeur 
zwart af te lakken!

Industriële 
accessoires

Knop Basic  
LB701 mat rvs

Knop Basic  
LB55 mat rvs

Veiligheidsrozet  
Basic LB-veil mat rvs

Beldrukker Basic 
LB50 mat rvs

Knop N56 Robot 
Grande titaan goud

Huisnummer Basic 
LB-HN100 mat rvs

Veiligheidsrozet 
N63 Sveil titaan goud

Briefplaat N61 F535 titaan goud Binnenborstel N62 F535bi titaan goud

Veiligheidsset Basic 
LB60-50 mat rvs

Deurkruk N64 Mach 
titaan goud

Beldrukker N59 F510 
titaan goud

Briefplaat Basic LB520 mat rvs

Beldrukker Basic 
LB51 mat rvs

Huisnummer N60 
titaan goud

Briefplaat Square LSQ620 mat rvs

Knop Square  
LSQ61V mat rvs
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BALANCE
Tulsa

BALANCE
Jersey met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• halfmat vlak glas
• satijn vlak glas

Door neutrale schuine facetten zijn de BALANCE 
en DUTCH LINE deuren overal toe te passen. De 
BALANCE serie kenmerkt zich door de balans met 
enkele onderdorpel terwijl de DUTCH LINE een zeer 
praktische dubbele onderdorpel heeft. De verticale 
FREESLIJN creëert het effect van een planken deur.

 Tijdloze binnendeuren 
 voor ieder interieur
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BALANCE
New York met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

BALANCE
Oakland
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BALANCE
New York met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

BALANCE
Oakland

33 

BALANCE
New York met 
• Udine glas in lood
 (met facetglas)
• Torino glas in lood
 (met vlak glas)

BALANCE
Fresno met 
• blank vlak glas
• blank facetglas
• satijn facetglas

BALANCE
Fremont met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

BALANCE
Madison

BALANCE
Seattle

BALANCE
New York met 
• Bologna  
 glas in lood
randen en ruitvormige
centrumdelen in blank
glas, rest in mat glas

BALANCE
Tucson

BALANCE
Fresno met 
• Torino  
 glas in lood
 (met vlak glas)
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BALANCE
Memphis

BALANCE
Detroit met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• halfmat vlak glas
• satijn vlak glas
• byzantijn glas

DUTCH LINE
Ede

DUTCH LINE
Barneveld met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Doorn met 
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Doorn met 
Bari glas in lood,  
blank vlak glas

DUTCH LINE
Monfoort met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Zeist
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BALANCE
Memphis

BALANCE
Detroit met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• halfmat vlak glas
• satijn vlak glas
• byzantijn glas

DUTCH LINE
Ede

DUTCH LINE
Barneveld met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Doorn met 
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Doorn met 
Bari glas in lood,  
blank vlak glas

DUTCH LINE
Monfoort met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Zeist

35 

FREESLIJN
VF01 
verticale lijnendeur

FREESLIJN
VHF01 
verticale en horizontale 
lijnendeur

DUTCH LINE
Laren met 
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

DUTCH LINE
Laren met 
Bari glas in lood,  
blank vlak glas

NIEUW
!

NIEUW!
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Basic LB-2  
mat rvs of zwart

Basic LB-10 mat rvs

Toiletset Basic
LB-WC50 mat rvs 
of zwart

Sleutelrozet 
Basic
LBN-50 mat rvs

Cilinderrozet 
Basic
LBY-50 mat rvs

Basic LB-17  
mat/gepolijst rvs

Basic LB-14   
mat rvs of zwart

Basic LB-3   
mat rvs of zwart

Basic LB-7   
mat rvs of zwart

Om de tijdloze deuren te  
voorzien van bijpassende deur-
krukken en accessoires hebben 
we een selectie gemaakt die 
perfect aansluit. Scharnieren en 
sloten zijn universeel toepasbaar 
maar wel degelijk belangrijk  
voor het gebruiksgemak.

Tijdloos 
deurbeslag

Basic LB-18 mat rvs

Kogellagerscharnier
BS-89 mat rvs of zwart

Basic LB-8 mat rvs
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Basic LB-2  
mat rvs of zwart

Basic LB-10 mat rvs

Toiletset Basic
LB-WC50 mat rvs 
of zwart

Sleutelrozet 
Basic
LBN-50 mat rvs

Cilinderrozet 
Basic
LBY-50 mat rvs

Basic LB-17  
mat/gepolijst rvs

Basic LB-14   
mat rvs of zwart

Basic LB-3   
mat rvs of zwart

Basic LB-7   
mat rvs of zwart

Om de tijdloze deuren te  
voorzien van bijpassende deur-
krukken en accessoires hebben 
we een selectie gemaakt die 
perfect aansluit. Scharnieren en 
sloten zijn universeel toepasbaar 
maar wel degelijk belangrijk  
voor het gebruiksgemak.

Tijdloos 
deurbeslag

Basic LB-18 mat rvs

Kogellagerscharnier
BS-89 mat rvs of zwart

Basic LB-8 mat rvs
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Wings Tender 
mat chroom

Wings Robodue  
mat chroom

Wings Rondine 
mat chroom

Wings Robot 
mat chroom

Wings Mach 
mat chroom

Wings Roboquattro 
mat chroom

Wings Modulo-L 
mat chroom

Best Buy 204V 
mat rvs

Best Buy 210V 
mat rvs

Best Buy 204R 
mat rvs

Toiletset Best Buy 
Rond

Loopslot
55 rvs

Dag-  
nachtslot
66 rvs

Vrij-/ 
bezetslot
64 rvs

Cilinder- 
slot
69 rvs

Best Buy 206R 
mat rvs

Best Buy 205R 
mat rvs

Toiletset Best Buy 
Vierkant

Best Buy 205V 
mat rvs

Best Buy 206V 
mat rvs

Cilinderrozet Wings
CD63 mat chroom

Sleutelrozet Wings
CD63-GBB  
mat chroom

Toiletset Wings 
WC69 mat chroom

Verdekt scharnier 
VS-19 chroom of 
mat chroom
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Neut Hollands 
• 130 x 84 x 18 mm

Plint facet 
• 120 x 16 mm

Deurlijst BR3 
• 70 x 12 mm

Om het facetprofiel uit de BALANCE en DUTCH LINE mooi terug te laten komen in de deurlijst 
en eventueel ook de plint hebben we de bijpassende deurlijst BR3 en de facetplint opgenomen. 
De verticale FREESLIJN is mooi te combineren met de rechte deurlijst, plint en neut.

Tijdloze 
deurlijsten en plinten

Plint modern 
• 120 x 16 mm

Neut modern 
• 130 x 84 x 18 mm
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Rijnsburg met 
• Messina
 glas in lood
 isolatieglas

Rijnsburg met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas
• mat block 
 isolatieglas

Sassenheim

Amersfoort met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas
• mat block 
 isolatieglas

Voorburg met 
• blank isolatieglas
• mat isolatieglas
• mat block 
 isolatieglas

Lisse

 Tijdloze 
voordeuren 
 cityline
Een mooie tijdloze voordeur is een aanwinst 
voor iedere woning. Bovendien komt ook het 
facetprofiel uit de BALANCE en DUTCH LINE 
binnendeuren weer terug in de tijdloze 
CITY LINE voordeuren voor de perfecte 
match. Behalve de Voorburg zijn al deze 
voordeuren niet alleen leverbaar in Merbau 
maar ook in FSC® gecertificeerd hardhout.
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Kruk Square 
LSQ-5 mat rvs

Kruk Basic 
LB-7 mat rvs

Briefplaat Square LB520 mat rvs

Veiligheidsset Square 
LSQ60-50 mat rvs

Briefplaat Square LSQ620 mat rvs

Binnenklep Square LSQ620-bl mat rvs
Veiligheidsset Basic 
LB60-50 mat rvs

Kruk Square 
LSQ-1 mat rvs

Kruk Basic 
LB-5 mat rvs

Knop Basic
LB55V mat rvs

Veiligheidsrozet
Basic LB-Veil-KT 
mat rvs

Kruk Basic  
LB-2 mat rvs

Veiligheidsrozet
Square LSQ-Veil-KT 
mat rvs

Knop Square  
LSQ60V mat rvs

Knop Basic
LB702V mat rvs

Knop Square  
LSQ61V mat rvs

Knop Basic 
LB701V mat rvs

Bij tijdloze voordeuren passen 
eigenlijk alle buitendeur 
accessoires. Kies de gewenste 
uitstraling uit de vele opties!

Voordeur 
beslag
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Kruk Square 
LSQ-5 mat rvs

Kruk Basic 
LB-7 mat rvs

Briefplaat Square LB520 mat rvs

Veiligheidsset Square 
LSQ60-50 mat rvs

Briefplaat Square LSQ620 mat rvs

Binnenklep Square LSQ620-bl mat rvs
Veiligheidsset Basic 
LB60-50 mat rvs

Kruk Square 
LSQ-1 mat rvs

Kruk Basic 
LB-5 mat rvs

Knop Basic
LB55V mat rvs

Veiligheidsrozet
Basic LB-Veil-KT 
mat rvs

Kruk Basic  
LB-2 mat rvs

Veiligheidsrozet
Square LSQ-Veil-KT 
mat rvs

Knop Square  
LSQ60V mat rvs

Knop Basic
LB702V mat rvs

Knop Square  
LSQ61V mat rvs

Knop Basic 
LB701V mat rvs

Bij tijdloze voordeuren passen 
eigenlijk alle buitendeur 
accessoires. Kies de gewenste 
uitstraling uit de vele opties!

Voordeur 
beslag
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Beldrukker Square 
LSQ50 mat rvs

Greep  
Square 
LSQ1035 
mat rvs

Knop Wings Gondo 
mat chroom

Knop Wings Sfero 
Grande mat chroom

Beldrukker F515 
mat chroom

Beldrukker F510 
mat chroom

Binnenborstel F535bi mat chroomBriefplaat F535 mat chroom

Beldrukker Square 
LSQ65 mat rvs

Beldrukker Basic 
LB50 mat rvs

Beldrukker Basic 
LB51 mat rvs

Huisnummer Square 
LSQ-HN150 mat rvs

Greep  
Basic
U90 
mat rvs

Greep  
Basic
T-greep 
mat rvs
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Dat klassiek niet oubollig hoeft 
te zijn, bewijzen de unieke 
profileringen van de CLASSIC 
LINE en de COLOUR LUX PLUS. 
Bij een historische woning met 
originele ornamenten ligt de 
keuze voor de hand. Maar zelfs 
in een modern interieur kan het 
spelen met klassieke deuren een 
prachtig, onverwacht resultaat 
opleveren.

Klassieke 
binnendeuren
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Dat klassiek niet oubollig hoeft 
te zijn, bewijzen de unieke 
profileringen van de CLASSIC 
LINE en de COLOUR LUX PLUS. 
Bij een historische woning met 
originele ornamenten ligt de 
keuze voor de hand. Maar zelfs 
in een modern interieur kan het 
spelen met klassieke deuren een 
prachtig, onverwacht resultaat 
opleveren.

Klassieke 
binnendeuren
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CLASSIC
Sneek

CLASSIC
Naarden met 
• blank facetglas
• satijn facetglas

CLASSIC
Veere met 
• blank facetglas
• satijn facetglas

CLASSIC
Veere met 
• Udine 
 glas in lood
 (met facetglas)

CLASSIC
Veere met 
• Verona
 glas in lood

CLASSIC
Veere met 
• Bologna
 glas in lood

CLASSIC
Muiden

CLASSIC
Gouda 
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COLOUR  
LUX PLUS
Limoges

COLOUR  
LUX PLUS
Marseille met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

COLOUR  
LUX PLUS
Caen

COLOUR  
LUX PLUS
Perpignan met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

COLOUR  
LUX PLUS
Tours met 
• blank facetglas
• satijn facetglas

COLOUR  
LUX PLUS
Toulouse

COLOUR  
LUX PLUS
Lyon
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COLOUR  
LUX PLUS
Limoges

COLOUR  
LUX PLUS
Marseille met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

COLOUR  
LUX PLUS
Caen

COLOUR  
LUX PLUS
Perpignan met 
• blank facetglas
• satijn facetglas
• blank vlak glas
• satijn vlak glas

COLOUR  
LUX PLUS
Tours met 
• blank facetglas
• satijn facetglas

COLOUR  
LUX PLUS
Toulouse

COLOUR  
LUX PLUS
Lyon
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COLOUR  
LUX PLUS
Rouen met
• blank facetglas
• satijn facetglas

COLOUR  
LUX PLUS
Rouen met 
• Udine 
 glas in lood  
 (met facetglas)  
• Torino  
 glas in lood  
 (met vlak glas)

COLOUR  
LUX PLUS
Rouen met 
• Verona
 glas in lood 

COLOUR  
LUX PLUS
Rouen met 
• Bologna
 glas in lood 

COLOUR  
LUX PLUS
Brest met  
• blank facetglas
• satijn facetglas
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De klassieke details uit de  
Classic en Colour Lux Plus deuren 
worden extra benadrukt door 
nostalgisch deurbeslag. Ook kan 
het, afhankelijk van je interieur, 
mooi zijn om contrast te zoeken 
met modern of industrieël beslag. 
Kijk voor de zekerheid dus ook 
onder de andere stijlen om je 
ideale combinatie te vinden.

Klassiek 
deurbeslag

Nostalgie 1934 klaver  
mat nikkel/ebben

Nostalgie  
1932 vierkant 
mat nikkel/ebben

Nostalgie 1934 klaver 
glans nikkel/ebben

Nostalgie 1932 rond 
mat nikkel/ebben

Nostalgie 1932 ovaal
mat nikkel/ebben

Nostalgie 1932XL  
rond mat nikkel/ebben

Nostalgie 1933 ovaal 
mat nikkel/ebben

Nostalgie 
1932 smalschild 
mat nikkel/ebben

Nostalgie sleutel- 
rozet MSNK klaver 
mat nikkel

Nostalgie sleutel- 
rozet MSN50 rond  
mat nikkel

Nostalgie sleutel- 
rozet GSNV vierkant 
mat nikkel

Nostalgie toiletset
MRK klaver mat nikkel

Nostalgie toiletset
MRR rond mat nikkel

Nostalgie toiletset
MRV vierkant  
mat nikkel

Nostalgie 
1932 vierkant 
glans nikkel/ebben

Nostalgie 1938 rond 
mat nikkel

Nostalgie 1965 rond 
mat nikkel/zwart

Nostalgie 1939 ovaal 
mat nikkel

Nostalgie toilet- 
overslag mat nikkel

Greep 
MG1932C 
mat nikkel

Greep 
MG1934C 
mat nikkel
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Klassieke 
Deurlijsten en plinten
De klassieke binnendeur komt pas echt tot zijn recht als de 
details geaccentueerd worden door de bijpassende deurlijsten 
en plinten.

Deurlijst BR5 
• 70 x 12 mm

Neut Hollands 
• 130 x 84 x 18 mm

Plint klassiek 
• 120 x 16 mm

Combineert mooi bij  
alle klassieke deuren

Architraaf 
• 68 x 12 mm

Sierplint klassiek 
• 80 x 12 mm
• 120 x 12 mm
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Klassieke voordeuren zijn onge-
kend populair. In de vele details 
kunnen wij echt onze liefde voor 
deuren tot uiting laten komen. 
Het vakmanschap van de roos-
ters maar ook de prachtige 
afrondingen zijn een genot voor 
het oog.

Klassieke 
voordeuren

CITY LINE
Maastricht

CITY LINE
Hoorn met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Zaltbommel met 
• blank 
 isolatieglas
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“Oude tijden herleven”

CITY LINE
Noordwijk met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Zwolle 
ook leverbaar  
in FSC® hardhout

CITY LINE
Zierikzee met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Zundert met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Heemskerk met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Harlingen met 
• blank 
 isolatieglas
ook leverbaar  
in FSC® hardhout

CITY LINE
Wassenaar met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Middelburg met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Roermond met 
• blank 
 isolatieglas

CITY LINE
Middelburg met 
• Messina
 glas in lood
 isolatieglas
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Het beslag uit de Nostalgie serie 
is ideaal in combinatie met de 
klassieke voordeuren.

Voordeur 
beslag

Briefplaat Nostalgie F535 PVD mat nikkel

Veiligheidsset  
Nostalgie R507-50 
PVD mat 
nikkel/mat nikkelBinnenborstel Nostalgie F535bi mat nikkel

Veiligheidsset  
Nostalgie RSM-50 
PVD mat 
nikkel/matnikkel

Kruk Nostalgie  
1938 mat nikkel

Kruk Nostalgie  
1925 mat nikkel

Kruk Nostalgie 1931 
vierkant mat nikkel

Kruk Nostalgie 1932 
rond mat nikkel

Kruk Nostalgie 1934 
klaver mat nikkel

Knop Nostalgie
Gondo PVD mat nikkel

Knop Nostalgie
Robot Grande
PVD mat nikkel

Knop Nostalgie
Sfero Grande 
PVD mat nikkel

Knop Nostalgie
Sfero PVD mat nikkel

Veiligheidsrozet 
Nostalgie R-Veil-KT 
PVD mat nikkel

Beldrukker  
Nostalgie F515 
PVD mat nikkel

Beldrukker  
Nostalgie F510 
PVD mat nikkel

Huisnummer  
Nostalgie HN80 
PVD mat nikkel

Kruk Nostalgie 1965 
mat nikkel/zwart
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Hou je van volledig vlakke 
deuren of kies je voor de laag-
ste prijs. Ook alle standaard 
deurtypes bieden wij stomp uit 
voorraad wit gegrond of opdek 
gelakt aan. Kijk ook eens naar 
de uiterst rechtse board paneel 
deur als gunstig alternatief voor 
een tijdloze luxe deur. 

Standaard 
binnendeuren
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HPL deur 
• kleur 1040 (wit)
• verdekte hardhouten  
 kantlatten

• voorbewerkt
• met honingraat-, kanaal- 
 spaan-, of volspaanvulling
• dicht of met kleine 
 of grote glasopening
• GND 30 en 60 minuten 
 brandvertragende deuren

Stompe boarddeuren

•  wit afgelakt met RAL9010  
of RAL1013

•    met honingraat- of 
volspaanvulling

•  dicht of met kleine of 
grote glasopening

• 30 minuten brandvertragende  
 deuren

Afgelakte opdek boarddeuren

honingraatvulling

volspaanvulling

brandvertragend  
30-minuten NEN6069

honingraat-
vulling

kanaal-
spaanvulling

volspaan- 
vulling

GND-brand- 
vertragend
30-min. 
NEN-EN-1634

GND-brand- 
vertragend
60-min. 
NEN-EN-1634

HPL-deur
honingraat- 
vulling

dicht en met glasopening dicht en met glasopening

Boarddeur 
• honingraat,  
 kanaalspaan 
 of volspaan
 

Boarddeur S 
• kleine glasopening
•  met honingraat 

vulling

Boarddeur L 
• grote glasopening
•  met honingraat 

vulling

Boarddeur BP01
• met honingraat- 
   vulling 



56

Aanslagnaald voor  
dubbele schuifdeuren
Voor alle stompe  
binnendeuren. Wordt  
geleverd in wit en is  
zwart af te lakken

Tongnaald 
Voor alle opdekdeuren

Set aanslaglatten facet
Combineert goed bij  
alle tijdloze en klassieke 
deuren

Set aanslagnaald Uni  
met ingebouwde Rapido 
deurnaald Combineert goed 
bij alle moderne en klassieke
deuren

Sluitnaald
Voor alle stompe  
binnendeuren

Set tongnaalden
Voor alle stompe  
binnendeuren

Of het nu schuifdeuren zijn of openslaande  
“en suite”-deuren, Dubbele deuren brengen 
altijd sfeer en licht in de woonkamer.  

Dubbele deuren 
oplossingen

Set aanslaglatten uni
Combineert goed  
bij alle moderne en  
klassieke deuren
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Swipe Light
• t.b.v. alle binnendeuren tot 40 kg
• lengte 200 cm

Swipe schuifsystemen
De praktische en ruimtebesparende schuifdeur oplossing voor elke houten  
binnendeur uit het Austria Deuren programma. Bij montage aan de wand  
kan de rail uit het zicht worden genomen met een fraaie afwerkkoof. SWIPE 400  
is geschikt voor twee schuivende deuren en is ook leverbaar met synchroonsluiting:  
trek aan de ene deur en de andere schuift mee.

Swipe 400S
• t.b.v. alle binnendeuren tot 80 kg
• lengte 400 cm
• voorzien van synchroonsluiting

Swipe 200 / Swipe 400
• t.b.v. alle binnendeuren tot 80 kg
• lengte 200 of 400 cm
• geschikt voor kamer-en-suite toepassing



58

Accessoires worden snel vergeten 
bij het uitzoeken van nieuwe bin-
nendeuren, maar zijn niet alleen 
noodzakelijk maar ook bepalend 
voor het interieur. Kies dus gelijk 
met het uitzoeken van de deuren 
voor bijpassende accessoires in 
mat rvs of mat nikkel.

Binnendeur 
accessoires

Schuifdeurkom  
Square LSQ79 
mat rvs

Schuifdeurkom  
Basic LB-65 
mat rvs

Schuifdeur-
kom Basic 
LB-41  
mat rvs

Schuifdeurkom 
Nostalgie 
F780 mat nikkel

Schuifdeurkom 
Basic 
LB-41 mat zwart

Deurstop Nostalgie 
F540 mat nikkel

Meterkastknop Square 
LSQ-40V mat rvs

Deurstop Basic
LB-87 mat rvs

Deurstop Basic
LB-25 mat rvs

Schuifdeur-
kom Square 
LSQ150 
mat rvs

Meterkastknop  
Nostalgie MKK40 
mat nikkel

Meterkastknop Basic
LB-47V mat rvs

Toiletset Wings 
WC69 mat chroom

Toiletset Square
LSQ-WC50 mat rvs
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Verdekte scharnieren zijn ongekend 
populair. Door deze toe te passen bij 
stompe binnendeuren ben je in een 
klap af van het zicht op storende pau-
melles. Ook het Austria magneetslot  
is een interessante innovatie. Dit 
gepatenteerde product zorgt ervoor 
dat de dagschoof in de deur blijft als 
deze open staat en magnetisch geacti-
veerd wordt als de deur dicht is. Daar-
door is er ook geen storend gebogen 
sluitplaatje meer nodig op het kozijn.

Hang- & 
sluitwerk

Dag-  
nachtslot 
66 wit

Kogellager scharnier
BS89 mat rvs

Sluitplaat magneet 
loop en toilet slot
rvs

Vrij-/ 
bezetslot
64 wit

Kastslot
56 wit

Vrij-/ 
bezetslot
64 rvs

Verdekt scharnier
VS-19 mat zwart

Verdekt scharnier
VS-19 mat chroom

Verdekt scharnier
VS-19 chroom

Verdekt scharnier
VS-19 budget steel

Bladpaumelle
BP89 mat rvs

Loopslot
55 wit

Cilinderslot
69 wit

Dag-  
nachtslot
66 rvs

Loopslot
55 rvs

Cilinderslot
69 rvs

Kastslot
56 rvs

Magneet 
loopslot
55  
rvs of zwarte 
voorplaat

Magneet 
vrij-/bezetslot
64  
rvs of zwarte 
voorplaat

Magneet dag- 
nacht-slot  
66  
rvs of zwarte 
voorplaat

Magneet 
cilinderslot
69  
rvs of zwarte 
voorplaat

Sluitplaat 
magneet dag- 
en nachtslot
rvs
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Er zijn twee types binnendeur kozijnen; kozijnen met een wandsponning en kozijnen die om 
de wand heen geschoven kunnen worden. Het eerste type wordt ook wel inmetselkozijnen 
genoemd. Deze zijn vooral geschikt om een wand omheen te bouwen. Het tweede type is 
ideaal om toe te passen bij bestaande wanden en zeer geschikt om goedkope stalen kozijnen 
mee te vervangen, aangezien ze precies de plaats innemen van bestaande stalen kozijnen. 
Vooral als je graag een bestaande opdek deur wilt vervangen door een luxere stompe deur,  
zal zowel de deur als het kozijn vervangen dienen te worden. 

Natuurlijk is het nog eenvoudiger om gelijk een Deur|Kozijn Combinatie (DKC) aan te 
schaffen (zie pag. 62/63) aangezien daarin de stompe deur reeds keurig haaks is afgehangen.

Binnendeur kozijnen

• Wit voorbehandeld kwastloos 
 Grenen of hardhout 
• Voor stompe of opdek deuren
• Voor muurdikte 70 of 90 mm
• Bovendorpel inkortbaar 

KOZIJNEN MET 
WANDSPONNING

Standaard kozijn 
met wandsponning  
• voor standaard 
 deurhoogtes

Hoog kozijn met    
wandsponning 
• voor standaard deurhoogtes met   
 bovenlicht of voor kamerhoge   
 deuren (door de tussendorpel 
 weg te laten)
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Basic kozijn 
• renovatiekozijn voor 
 stompe binnendeuren
• wit voorbehandeld 
 kwastloos Grenen
• met smalle architraaf 
 (deurlijst)
• voor muurdikte 70 of 100 mm
• deurbreedte 53 t/m 103 cm 
• bovendorpel wordt op benodigde 
 standaard lengte geleverd
• Beschikbaar: architraaf XL t.b.v. extra 10 mm
     architraaf XXL t.b.v. extra 38 mm

Ecosy kozijn 
Luxe renovatiekozijn voor  
stompe binnendeuren
• wit voorbehandeld 
 kwastloos Grenen
• met brede architraaf 
 (deurlijst)
• voor muurdikte 70 of 100 mm
• deurbreedte 53 t/m 103 cm 
• bovendorpel wordt op benodigde   
standaard lengte geleverd
Beschikbaar: architraaf XL t.b.v. extra 10 mm
            architraaf XXL t.b.v. extra 38 mm

Lage Ecosy kozijn 
• voor standaard deurhoogtes

Hoge Ecosy kozijn 
• voor standaard deurhoogtes met  
 bovenlicht of voor kamerhoge deuren  
 (door de tussendorpel weg te laten)

Lage Basic kozijn 
• voor standaard deurhoogtes

Hoge Basic kozijn 
• voor standaard deurhoogtes met  
 bovenlicht of voor kamerhoge deuren  
 (door de tussendorpel weg te laten)

WANDOMVATTENDE KOZIJNEN
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De Austria Deur I Kozijn Combinatie is de ideale binnen oplossing 
voor iedere verbouwing of nieuwbouw waar tijd, gemak, budget of 
brandwerendheid een rol speelt. Met een perfect afgehangen stompe 
deur voorkomt u lastige, tijdrovende werkzaamheden in huis of op de 
bouwplaats. Door montage in onze eigen fabriek zijn de scharnieren en 
sluitplaten exact gepositioneerd en de slotgaten netjes geboord of in 
de luxe versie zelfs voorzien van slot. Daardoor is dit totaalsysteem ook 
altijd de goedkoopste oplossing.

Deur I kozijn 
combinaties

Deur I Kozijn Combinatie 
Met voorbehandelde 
honingraat of kanaalspaan 
deur en kwastvrij Grenen 
FSC® kozijn

30 minuten brand- 
werende Deur I Kozijn 
Combinatie 
Met vlakke vlas-
vezelvulling deur 
en foutvrij hardhout 
FSC® kozijn

60 minuten brand-
werende Deur I Kozijn 
Combinatie 
Met vlakke 
Pyrostone randhout 
deur en foutvrij 
hardhout FSC® kozijn

Deur I Kozijn
Combinatie 
Met voorbehandelde 
boardpaneel deur en 
kwastvrij Grenen FSC® 
kozijn

DEUR I KOZIJN COMBINATIES MET BOARDDEUREN  
EN KOZIJNEN MET WANDSPONNING
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NERO LEGNO DKC
Ischia
Zwart afgelakte luxe
Deur | Kozijn Combinatie
met industriële glasdeur
met zwart afgelakt kozijn,
verdekte zwarte
scharnieren en
magneet cilinderslot

Beschikbaar medio 2019

NERO LEGNO DKC
Genua
Zwart afgelakte luxe
Deur | Kozijn Combinatie
met industriële deur met
zwart afgelakt kozijn,
verdekte zwarte
scharnieren en
magneet cilinderslot

Beschikbaar medio 2019

DEUR I KOZIJN COMBINATIES MET LUXE HOUTEN  
BINNENDEUREN EN WANDOMSLUITEND KOZIJN 

SVENSKA DKC
Stockholm
Wit afgelakte luxe
Deur | Kozijn Combinatie
met moderne glasdeur en
afgelakt kozijn, rvs
scharnieren en hoog- 
waardig slot

Beschikbaar medio 2019

SVENSKA DKC
Malmö
Wit afgelakte luxe
Deur | Kozijn Combinatie
met moderne deur en
afgelakt kozijn, rvs
scharnieren en hoog- 
waardig slot

Beschikbaar medio 2019

Van oud; stalen 
kozijn met bovenlicht 
en gedateerde opdek 
deur naar nieuw; 
Svenska DKC met 
houten kozijn en 
stompe glasdeur
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Ameland R8 Texel Texel R6 Vlieland Vlieland R6

Austria hardhouten achterdeuren zijn 
als buitendeur toe te passen bij balkon, 
terras, zij- of achteringang. Behalve 
de BW serie hebben alle achterdeuren 
extra brede Merbau stijlen en dorpels 
voor stabiliteit en stoere uitstraling. 
Maak de achterdeuren compleet met 
glas, hang- en sluitwerk en veiligheids-
beslag van Austria. Standaard crème 
wit geleverd of op bestelling blank of 
transparant voorbehandeld. Ook zeer 
geschikt als dubbel deurenstel in  
combinatie met de HMB terrasdeur  
sluiting. Als je kiest voor een 6- of 
8-ruits roedeverdeling, dan kan  
isolatieglas met alu roedeverdeling  
op bestelling worden meegeleverd. 

Achter- 
deuren
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BW35 BW45 BW70 BW90

1427 1440 1466 1479 1492

Balkondeuren 1400-serie
Merbau buitendeuren met 14 cm brede stijlen. De laatste twee cijfers staan voor  
de hoogte van de borstwering in centimeters. Zeer geschikt voor toepassing met  
veiligheidsbeslag. Voor deze serie is er ook isolatieglas uit voorraad leverbaar.

Balkondeuren BW-serie
Meranti buitendeuren met 12 cm brede stijlen. De cijfers  
staan voor de hoogte van de borstwering in centimeters.
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HARDHOUT BUITENDEUR 
ACCESSOIRES 

stolpnaald
(dubbele deuren)

sluitnaald
(dubbele deuren)

tongnaald
(dubbele deuren)

waterdorpel 
klassiek

waterdorpel 
modern

isolatie 
glaslatStolpnaald Sluitnaald  Tongnaald  Weldorpel Weldorpel  IsolatieglaslatStolpnaald Sluitnaald  Tongnaald  Weldorpel Weldorpel  IsolatieglaslatStolpnaald Sluitnaald  Tongnaald  Weldorpel Weldorpel  IsolatieglaslatStolpnaald Sluitnaald  Tongnaald  Weldorpel Weldorpel  IsolatieglaslatStolpnaald Sluitnaald  Tongnaald  Weldorpel Weldorpel  IsolatieglaslatStolpnaald Sluitnaald  Tongnaald  Weldorpel Weldorpel  Isolatieglaslat
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Om het gekozen deurbeslag te laten 
aansluiten op je raambeslag, hebben 
we bijpassend Basic, Square en Nos-
talgie raambeslag toegevoegd. Kies 
de mooiste combi!

Raam 
beslag

Greep Nostalgie
MG1932
mat nikkel

Greep  
Nostalgie 
MG1934C
mat nikkel

Raamboompje  
Square 
LSQ-RB 
mat rvs

Draaikiep-
kruk Basic
LB-3DK 
mat rvs

Krukespagnolet
Basic KO-LB2
mat rvs

Krukespagnolet
Nostalgie 
K1932 mat nikkel

Krukespagnolet
Nostalgie K1932-K 
mat nikkel

Pompespagnolet
Nostalgie 
P1932 mat nikkel

Raamuitzetters Nostalgie 
RU1932 en RU1934 mat nikkel

Raamboompje
Nostalgie
RB1932 
mat nikkel

Raamboompje
Nostalgie
RB1934 
mat nikkel

Raamboom
Nostalgie
RBA1932LOCK 
mat nikkel

Raamboom
Nostalgie
RBA1934LOCK 
mat nikkel

Raamboom
Basic 
LB-2DK LOCK 
mat rvs

Draaikiepkruk
1932MDK LOCK 
mat nikkel

Draaikiep-
kruk Square
LSQ-1DK 
mat rvs

Draaikiep-
kruk Nostalgie
1932MDK 
mat nikkel

Raamuitzetters Square 
LSQ-254 en LSQ-305 mat rvs



COLLECTIE BINNENDEUREN EN BUITENDEUREN

  Maak van je 
huis een thuis
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Kies een serviceniveau 
en vraag de Austria 

dealer om samen  
het bestelformulier  

in te vullen!

Plus
Binnen een week geleverd in  
iedere standaard afmeting.

Austria Deuren maakt het  
makkelijk! Je kunt kiezen uit  
twee serviceniveau's:  
Plus of Pro.

Deze brochure is gedrukt 
op FSC© papier

Ontdek de  
service 
van austria Pro

Op maat gemaakt en inclusief  
alle mogelijke bewerkingen.  
Binnen twee weken geleverd.

Austria Deuren BV - 2e Poellaan 10 - 2161 CJ Lisse - Nederland
T (0252) 43 44 45  F (0252) 43 44 01  M verkoop@austria.nl  W www.deuren.nl

Uw leverancier:


