Stijlvol
industrieel
op maat

Zie het voor je

Steel look met de warmte van hout
Iedere woonstijl heeft eigen kenmerken. Een industrieel interieur laat zich
karakteriseren door donkere kleuren, in combinatie met wit- en grijstinten.
Daarnaast worden stoere en robuuste materialen gebruikt. Binnen zo’n interieur
spelen binnendeuren een ontzettend belangrijke rol.
Een industriële deur maakt jouw interieur echt af. Het glas verbindt de ruimtes
in je huis, waardoor er een ruimtelijk gevoel ontstaat. Je geeft jouw interieur een
stoere uitstraling, terwijl je door de houten materialen wel de gezelligheid behoudt.
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Strakke vormgeving
voor een stijlvol
resultaat

Magneetdeursluiter met deurgreep
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Bepaal jouw stijl
Stijlbreedtes industriële binnendeuren
Deuren met een stijlbreedte van 50 mm zijn
alleen toepasbaar als schuifdeuren. Deuren
met een stijlbreedte van 80 mm en 95 mm zijn
toepasbaar als schuif-, draai- en taatsdeuren.

De minimalistische vormgeving en strakke
lijnen zorgen voor de industriële look van deze
binnendeuren. Iets wat hieraan bijdraagt, is de
stijlbreedte van de deur.
Je kunt kiezen uit drie stijlbreedtes:

80 mm

50 mm

95 mm

Weekamp deuren zijn voorzien van S-Core®;
de unieke stabiele kern voor binnendeuren.

Glasopties
Glas kan de uitstraling van een deur of ruimte
in huis bepalen. Helder glas verbindt ruimtes en
zorgt voor lichtinval. Mat gelaagd glas geeft een
moderne uitstraling, terwijl grijs getint glas een
bijzondere sfeer creëert.

Voordelen
•
Stabiel en vormvast
•
Vochtbestendig MDF
•
FSC®-gecertificeerd (FSC®-C015698)
•
12 jaar garantie

Welke uitstraling past bij jou?

Grijs getint
glas

Mat gelaagd
glas

Helder glas
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SHOP THE LOOK: draaideuren
In Nederland is een draaideur de meest gekozen
toepassing. De deuren worden toegepast in een kozijn
waarbij je keuze hebt uit:
•
•
•
•

enkele of dubbele deuren
stomp of opdek
links- of rechtsdraaiend
deurkruk of deurgreep

Stomp

Draaideuren zijn beschikbaar in twee stijlbreedtes:

80 mm

Opdek

95 mm

WK6308

Invisible scharnieren

Deurbeslag

Een prachtige industriële
deur verdient de beste
afwerking. Invisible
scharnieren zijn
minimalistisch en strak.
Doordat de scharnieren
verdekt geplaatst zijn,
gaat alle aandacht naar
de details van de deur.

Beslag op een deur is als
een kers op een taart; het
maakt de deur helemaal
af. Je kunt het deurbeslag
matchen met de deur én
de rest van jouw interieur.
Op deze manier creëer je
één mooi geheel.

Invisible scharnier,
zwart

Deurkruk Line Black

Rechte profilering met
vlak paneel

Invisible beglazing
Industriële deuren zijn
leverbaar met diverse
glasopties en worden
beglaasd met de invisible
beglazingsmethode. Bij
deze unieke methode
wordt het glas bij de
productie van de deur
ingesloten. Dit zorgt voor
een strakke uitstraling.

Elke binnendeur heeft
een eigen profiel, wat de
deur zijn uitstraling geeft.
De industriële deuren
hebben een strakke, rechte
profilering. Dit wordt
gecombineerd met een ruit
of een vlak paneel.
Rechte profilering

Invisible beglazing
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SHOP THE LOOK: schuifdeuren
Schuifdeuren kunnen in ieder interieur toegepast worden. Je bespaart ruimte en het
systeem is bovendien een echte blikvanger!
Bij
•
•
•

een schuifdeur heb je keuze uit:
enkele of dubbele deuren
‘voor de wand schuivend’ of ‘in de wand schuivend’
deurgrepen (eenzijdig of tweezijdig) en/of schuifdeurkommen

Schuifdeuren zijn beschikbaar in drie stijlbreedtes:

50 mm

80 mm

95 mm

WK6338

Schuifdeursysteem

Deurbeslag

Er zijn diverse opties
beschikbaar, passend
bij elke woonstijl. Je
kunt bijvoorbeeld kiezen
voor robuust of juist
minimalistisch. Beiden
passen perfect bij jouw
industriële deur.

Ook het beslag op de
deur draagt bij aan de
uitstraling van je woning.
Voor schuifdeuren heb je
de keuze uit verschillende
kommen, of uit mooie
grepen in verschillende
kleuren.

Schuifdeursysteem
Spirit Black

Detail deurpaneel
WK6338

‣‣

Deurgreep Firm Black

Vlakliggend paneel

Stijlbreedte

Het paneel van dit
deurmodel is tweezijdig
vlakliggend met het
deuroppervlak. Net zoals
dit bij (historische) stalen
deuren het geval is. Zo heb
je de uitstraling van staal
met de warmte van hout.

Deze deur is uitgevoerd
met een stijlbreedte van
50 mm. Je kunt ook kiezen
voor 80 of 95 mm.

WK6338 - 50 mm stijl

K ijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl/schuifdeur
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SHOP THE LOOK: taatsdeuren
Kenmerkend voor een taatsdeur is dat deze zowel naar binnen als naar buiten te
draaien is. Het 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
krijg je een superstrak eindresultaat. De deuren gaan soepel open en dicht, omdat
ze beschikken over een soft-closesysteem. Daarnaast zijn ze zelfsluitend én vast te
zetten op 90°.
Bij een taatsdeur heb je keuze uit:
•
enkele of dubbele deuren
•
diverse deurgrepen

Taatsdeuren zijn beschikbaar in twee stijlbreedtes:
80 mm

95 mm

WK6313

Taatssysteem

Strak en minimalistisch

De scharnieren zijn
volledig geïntegreerd
in de deur en daardoor
onzichtbaar. Dit geeft
een mooi, minimalistisch
en strak geheel in het
interieur.

Het taatssysteem wordt
bevestigd op de vloer
en aan het plafond.
Hierdoor is een kozijn niet
noodzakelijk en krijg je een
strak eindresultaat.

Kozijnloos

Taatssysteem zwart

Smart rvs 700 mm

‣‣

Deurbeslag

Plafondhoog

Om de deur helemaal in
stijl af te maken kun je
kiezen voor één van de
mooie deurgrepen uit ons
assortiment. Zowel in rvs
als in zwart verkrijgbaar.

Weekamp kan alle deuren
exact op maat maken
voor jou. Een plafondhoge
deur geeft een prachtig
ruimtelijk effect en extra
lichtinval.

WK6313 plafondhoog

K ijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl/taatsdeur
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Welke deur past bij jouw interieur?
50 mm

NIEUW

stijlbreedte

Toepasbaar als:
• schuifdeur
Toepasbaar als:
• stompe deur




WK6328

‣‣

W K 6 33 4

W K 6 332

W K 6 338

K ijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl

80 mm

NIEUW

stijlbreedte

Toepasbaar als:
• draaideur
• schuifdeur
• taatsdeur
Toepasbaar als:
• stompe deur
• opdekdeur

WK6301

WK6305

W K 6 306

W K 6 307

W K 6 308

VO O R R A A D

VO O R R A A D

VO O R R A A D

VO O R R A A D

VO O R R A A D

‣‣

W K 6309

K ijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl

95 mm
stijlbreedte

Toepasbaar als:
• draaideur
• schuifdeur
• taatsdeur
Toepasbaar als:
• stompe deur
• opdekdeur

WK6351
VO O R R A A D

‣‣

W K 6 355

W K 6 356
VO O R R A A D

K ijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl

W K 6 357

W K 635 8
VO O R R A A D

Nieuwe deurgrepen - ideaal voor industriële deuren

pure rvs
320 mm

‣‣

pure black
320 mm

edge rvs
300 mm

edge black
300 mm

edge rvs
1600 mm

edge black
1600 mm

B ekijk alle mogelijkheden op weekampdeuren.nl/toebehoren/beslag/

NIEUW

NIEUW

NIEUW


W K 63 1 0




WK6311

NIEUW

WK6360

W K 6 314

W K 6 315

W K 6 316

W K 6318




W K 6359




W K 6 313

WK6312

NIEUW

W K 6 361

W K 6 36 2



Muurzijde / hangzijde
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Jij bedenkt het, wij maken het
Wij kunnen een deur helemaal volgens jouw specifieke wensen maken. Neem
bijvoorbeeld het ontwerp hierboven. Een deur volgens eigen ontwerp in een oud
schoolpand. Helemaal in stijl gemaakt, passend bij het originele raam van het oude
klaslokaal.
Omdat je niet alle ruimtes in huis kunt afsluiten met een standaard deur, zijn ook
deuren met bijzondere maten mogelijk. In een prachtig nieuwbouwpand met hoge
plafonds zijn plafondhoge Weekamp schuif- en taatsdeuren geplaatst. Hierdoor
wordt er ontzettend veel licht gecreëerd en daarnaast ziet het er prachtig en
minimalistisch uit.
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Ontwerp jouw eigen deur

In elke gewenste kleur
Met onze aflakservice kunnen wij deuren in iedere
gewenste kleur leveren. Dit bespaart je een hoop tijd
en energie. Bovendien ben je dan verzekerd van een
perfecte verfkwaliteit.

T1.23.25

S0.04.48

J5.03.71

H1.08.78

Je kunt kiezen uit meer dan 6000 kleuren! Zwart
past altijd, maar ook andere kleuren kunnen erg
stijlvol zijn.

‣‣

Toch zelf (laten) aflakken? Kies dan alvast de juiste
kleur grondverf.
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In deze brochure vind je de industriële binnendeuren collectie
van Weekamp Deuren.
Modellen in deze brochure zijn wettig gedeponeerd en
beschermd door Weekamp Deuren B.V. Dedemsvaart.
Wijzigingen voorbehouden. Artikelnummer DW*243
Uitgave januari 2021.
T. 0523-62 53 00.

Kijk voor meer inspiratie op weekampdeuren.nl

weekampdeuren.nl

