
MAGNEET SMALSLOT
• zwart  

(incl. sluitplaat)
• doornmaat 35
• leverbaar in loopslot / 

dag- en nacht slot / cilinder 
slot / vrij- bezet slot

SMALSLOT
• rvs voorplaat  

(incl. sluitplaat)
• doornmaat 40
• loopslot
• in overleg ook  

toiletslot mogelijk

VERDEKT SCHARNIER VS-19
• leverbaar in zwart / mat 

chroom / chroom / budget 
steel

BLADPAUMELLE BP-89 / 
KOGELLAGER SCHARNIER 
BS-89
• leverbaar in mat zwart / rvs

Bezoek ons op www.deuren.nl

12 jaar

ISCHIA
• Zwart afgelakte luxe 

Deur|Kozijn Combinatie 
met industriële glasdeur 
met zwart afgelakt 
kozijn, verdekte zwarte 
scharnieren en magneet 
cilinderslot

GENUA
• Zwart afgelakte luxe 

Deur|Kozijn Combinatie 
met industriële deur 
met zwart afgelakt 
kozijn, verdekte zwarte 
scharnieren en magneet 
cilinderslot

Deur|Kozijn Combinatie
De focus op kozijnen en bijpassende 
deurlijsten, plinten en 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.

Industrieel deurbeslag

Nero Legno
Industriële binnendeuren met bijpassend 
hang- en sluitwerk en deurbeslag

Beschikbaar 
vanaf najaar 2018

Beschikbaar 
vanaf najaar 2018

Maak van je 
huis een thuis

NERO SICILIA
• rvs

NERO SICILIA
• zwart

NERO SICILIA
•  wit

NERO VENETO
• rvs

DEURLIJST NERO
• 2486 x 70 x 12 mm
• zwart
• pakinhoud: 5 stuks

PLINT NERO
• 2486 x 70 x 12 mm
• zwart
• pakinhoud: 5 stuks

NERO CILINDER- OF 
 SLEUTELROZET / TOILET-
BESLAG
• zwart

NERO CILINDER- OF  
SLEUTELROZET / TOILET-
BESLAG
• wit

NERO CILINDER- OF  
SLEUTELROZET / TOILET-
BESLAG
• rvs

NERO TOSCANA
• zwart

NERO VENETO
• zwart



Specificaties
Alle glasdeuren zijn voorzien van voorgemonteerd veiligheidsglas. 
Er zijn geen glaslatten; het glas is in de stijlen, dorpels en roede-
verdeling opgesloten.

Afmetingen:
• Glazen deuren (stomp): 78-83-88-93 x 201,5-211,5-231,5 cm
• Paneel deuren (stomp): 73-78-83-88-93 x 201,5-211,5 cm 

78-83-88-93 x 231,5 cm
• Afwijkende maten op aanvraag

Opbouw / afwerking:
• Deuroppervlak van HDF; stijlen en dorpels zijn opgebouwd uit 

massief houten delen
• Breedte stijlen en dorpels: 8 cm 

Breedte vaste roedes: 3 cm
• Panelen: vlak massief MDF
• Deuren zijn standaard voorzien van slotgat/voorplaatboring;  

hart krukgat op 105 cm uit onderkant deur
• De stompe deuren zijn zwart voorbehandeld (RAL9005 gelijkend)

Duurzaamheid (milieu):
FSC® gecertificeerd hout

Garantie:
12 jaar garantie
Zie de garantievoorwaarden op www.deuren.nl/garantie

12 jaar

Zwarte deuren zijn hot!
Industrieel is de trend van het moment. In de meubels, lampen en vloeren zie je deze trend 
overal terugkomen. In de deuren hebben we dit vertaald naar standaard zwart  
voorbehandelde deuren met extra slanke stijlen, dorpels en lijnen.

De Nero Legno houten binnendeuren zijn vanwege de ranke profilering uitsluitend in een 
stompe versie beschikbaar. Speciaal voor deze lijn hebben onze ontwerpers strak bijpassend 
beslag geselecteerd. 

CHIARI
• blank vlak 

glas

BRESCIA
• blank vlak 

glas

ASTI
• blank vlak 

glas

DESIO
• vlakke 

panelen

ELBA
• vlakke 

panelen

FOGGIA
• vlak 

paneel

Contact
Austria Deuren B.V.
De Werf 15 | 2544 EH | Den Haag | Nederland

Bezoekadres
2e Poellaan 10 | 2161 CJ Lisse | Nederland

  0252 - 43 44 45  |    verkoop@austria.nl

  0252 - 43 44 01  |    www.deuren.nl

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag 
kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. 

Industriële deurlijsten  
en plinten
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.

DEURLIJST NERO
• 70 x 12 mm
• zwart

PLINT NERO
• 120 x 16 mm
• zwart
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