
signALUre deuren



100% maatwerk 

Onze deurpanelen en frames worden volledig op maat geproduceerd,  

de maximum deurhoogte bedraagt 3000mm en maximum deurbreedte 

bedraagt 1100mm.

Waarom een 
signALUre deur

Aluminium is een duurzaam en 

hedendaags materiaal, Met zijn 

unieke eigenschappen en 

voordelen is de materie bijzonder 

geschikt voor de signALUre 

deurframes.

 y 100% Belgisch 

 y Onderhoudsvriendelijk

 y Duurzaam product

 y Eindeloos kleurenpallet

 y 25 jaar systeem garantie Strak en modern  
aluminium frame  
geanodiseerd of poederlak 

Het aluminium frame heeft een breedte van 45mm en een muuropleg 

van 3mm, de muurdikte wordt eveneens afgewerkt in een aluminium 

profiel.

Het frame kan in 2 verschillende afwerkingen voorzien worden nl, 

poederlak of geanodiseerd.

Poederlakken kan in elke RAL kleur. De standaard kleur is RAL 9016. 

Kies je voor geanodiseerd dan kan dit in naturel, mat zwart of brons.



Dichting voor zachte sluiting 

De frames zijn altijd voorzien van een nylon dichting die er 

voor zorgt dat de deur op een zachte manier kan sluiten. 

Draairichting 
kan trekkend  
of duwend  

De signALUre deuren zijn een 

strak en modern deurgeheel. 

daarom is er voorzien dat deze 

deuren trekkend of duwend 

kunnen open gaan.

Dat wil zeggen dat de deuren 

steeds gelijkliggend met de wand 

kunnen geïnstalleerd worden 

ongeacht de deur in of uit de 

kamer draait.3D regelbare 
scharnieren  
en magneetslot 

Onze signALUre deuren zijn steeds 

voorzien met onzichtbare 3D 

regelbare scharnieren van 

Simonswerk; deze scharnieren zijn 

eveneens in verschillende kleuren 

beschikbaar.

Een magneetslot zorgt voor een 

perfecte sluiting. Dit kan voorzien 

worden met of zonder sleutel,  

met cilinder- of wc-slot.



Alu kaderprofiel 
zorgt voor een 
stabiel deurblad 

Het deurblad is rondom voorzien van een 

aluminium kaderprofiel dat zorgt voor een 

extra stabiel deurpaneel. Het kaderprofiel 

zorgt er eveneens voor dat de randen goed 

beschermd zijn tegen zijdelinkse stoten en 

tegen indringend of opstijgend vocht.

Afwerking deurblad 
structuurlak of 
HPL uitvoering 

Het deurblad kan voorzien worden in een 

structuurlak die perfect afgestemd is op de 

poederlak van het frame. Wens je echter een 

contrasterende kleur, dan is dat ook perfect 

mogelijk.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het 

deurblad te voorzien van een HPL afwerking. 

Deze biedt eindeloos veel mogelijkheden. 

Wil je de deur afstemmen op je keuken of 

wandkasten? Wens je een traceless mat 

zwarte deur of wil je gewoon eens gek doen? 

Geen enkel probleem, een signALUre deur 

kan dit waarmaken.
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