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Binnendeuren

SE 1500 SERIE
Deze deuren zijn een mooie en budgetvriendelijke keuze voor
bijvoorbeeld de bovenverdieping of de zolder. Deze lichtgewicht
deuren geven de bovenverdieping gelijk een eigen sfeer. Monteer
er een mooie deurkruk op en ontdek de nieuwe uitstraling van jouw
interieur.

SE 1510
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SE 1500 serie

KENMERKEN
• Honingraat boardpaneeldeur
• Wit gegrond, zijkanten onbehandeld
• Voorzien van slotgat
• Opdekdeuren voorzien van paumellegaten

Honingraat

5

GARA NT IE

Facet profiel *

* met uitzondering van SE 1550, SE 1570, SE 1580 en SE 1590

PEFC/30-31-056
Voor duurzaam bosbeheer
www.pefcnederland.nl

SE 1510 - FSC

SE 1515 - FSC
gemonteerd blank glas
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SE 1520 - FSC

SE 1525 - FSC
gemonteerd blank glas

SE 1530 - FSC

SE 1540 - PEFC
vlak paneel en recht profiel

SE 1550 - FSC

SE 1580 - FSC

6

SE 1535 - FSC
gemonteerd blank glas

SE 1500 serie

TIP!
Deze deurkrukken passen
mooi bij de deuren in de
SE 1500 serie.

Deurkruk SE 9160 mat zwart

Deurkruk SE 9070 RVS

SE 1510

SE 1570 - PEFC

SE 1590 - PEFC

U-groef van de SE 1570
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SE 2000 SERIE
Een mooie serie deuren die in ieder huis een
thuis vindt. De ruime keuze aan glas maakt dat je
de deur naar eigen smaak en wens kan afmaken.

TIP!
Kies voor gemak en laat je opdekdeuren aflakken met de
Solid Elements Aflakservice. Je hebt keuze uit 10 RAL-kleuren.

SE 2010 en SE 2025 met mat facetglas
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SE 2000 serie

KENMERKEN
• Massieve paneeldeur
• Wit gegrond
• Voorzien van slotgat
• Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
• Maatwerkservice mogelijk (pagina 60)
• Aflakservice mogelijk bij opdekdeuren (pagina 63)

Massief

Facet profiel

Facet paneel

Vlak paneel
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GARA NT IE
PEFC/30-31-056
Voor duurzaam bosbeheer
www.pefcnederland.nl

SE 2010

SE 2025
mat facetglas
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TIP!
Een fraaie deurkruk
kan de deur net een
andere sfeer geven.

SE 9010 RVS

SE 9060 chroom

SE 2040
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SE 2020

SE 2025
blank facetglas

SE 2025
blank glas

SE 2040

SE 2045
glas in lood 2004

SE 2045
blank glas 3 ruits

SE 2045
canalé glas 3 ruits

SE 2045
glas in lood 2003

SE 2000 serie

SE 2045
mat facetglas 3 ruits

SE 2045
mat facetglas

SE 2045
mat glas
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SE 2050

SE 2055
blank facetglas

SE 2030
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SE 2055
blank glas

SE 2035
glas in lood 2001

SE 2060

SE 2065
glas in lood 2005

SE 2035
glas in lood 2002

SE 2000 serie

SE 2065
glas in lood 2006

SE 2065
blank facetglas

SE 2065
mat facetglas

SE 2070

SE 2030 en SE 2035 met glas in lood 2002
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SE 3000 SERIE
Bij een klassiek huis horen klassieke deuren. Hierdoor komt
de sfeer van het huis helemaal tot leven. De rijke profilering
geeft deze deuren klasse en een luxe uitstraling. Maak de
deur af met bijpassend deurbeslag.

SE 9050 chroom

TIP!
Is je deur extra breed, smal, lang of kort? Met de
Maatwerkservice heeft Solid Elements voor vrijwel elke
deuropening een passende oplossing.

SE 3010 en SE 3015 met glas in lood 3001
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SE 9040 antiek ferro

SE 3000 serie

KENMERKEN
• Massieve paneeldeur
• Wit gegrond
• Voorzien van slotgat
• Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
• Maatwerkservice mogelijk (pagina 60)
• Aflakservice mogelijk bij opdekdeuren (pagina 63)

Massief

Klassiek profiel

10

GA RANT IE

Klassiek profiel

SE 3010

SE 3015
glas in lood 3001

15

Binnendeuren

16

SE 3015
glas in lood 3002

SE 3015

SE 3015
mat facetglas

SE 3020

SE 3025
blank facetglas

SE 3030

SE 3035
blank facetglas

SE 3000 serie

SE 3010 en SE 3015 met glas in lood 3002
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SE 4000 EN SE 4500 SERIE
Deze UV-gelakte deuren zijn kant-en-klaar. Ze zijn afgelakt in een hoogwaardige lak in de kleur
RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart) en het glas is al gemonteerd. Deze deuren zijn verkrijgbaar als stompe
deur, opdekdeur en schuifdeur. Bij de stompe variant wordt de deur aan de slotgatzijde 2 mm arm
geschaafd (met uitzondering van schuifdeuren) en daarna afgewerkt. De deuren zijn dus snel en makkelijk
af te hangen.
Solid Elements biedt dichte deuren aan met twee verschillende vullingen: honingraat of tubespaan.
Een tubespaan deur is steviger en zorgt ervoor dat er minder geluid wordt overgedragen tussen
verschillende (woon)ruimtes. Een honingraat deur is lichter en til je makkelijker op. Dit maakt deze deur
een goede keuze voor de bovenverdieping van je huis.

SE 4050 en SE 4055 met gemonteerd blank glas
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SE 4000 serie

KENMERKEN
• Afgelakt in RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart)
• Glaslat van 25 mm
• Groefbreedte van 6 mm
• Opdekdeuren voorzien van slotgat en paumellegaten
• Stompe deuren voorzien van slotgat en aan de sluitzijde
Honingraat
arm geschaafd
• Schuifdeuren voorzien van dubbel randhout
• Er zijn speciaal ontwikkelde deurbeslagpakketten verkrijgbaar (pagina 42)
• Levertijd circa 12 weken

10

GA RANT IE

Tubespaan

Massief volspaan

SE 4050
tubespaan
zwart of wit

SE 4055
gemonteerd blank of mat glas
massief volspaan
zwart of wit
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Solid Elements heeft de deuren uit deze serie voorzien van een krasvaste en kleurechte lak.
Hierdoor blijven de deuren lang mooi! Tevens zijn deze deuren al kant-en-klaar en dus meteen
af te hangen.

SE 4040

SE 4010
tubespaan
zwart of wit

SE 4020
tubespaan
zwart of wit

SE 4025
gemonteerd blank of mat glas
massief volspaan
zwart of wit

SE 4040

SE 4040
tubespaan
zwart of wit
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SE 4070
tubespaan
zwart of wit

SE 4080
tubespaan
zwart of wit

SE 4000 serie

TIP!
Voor de deuren uit de SE 4000, SE 4500 en de dichte groefdeuren uit de SE 4700 serie bieden
we beslagpakketten inclusief frezingen aan. Zo ben je echt in één keer klaar!

SE 4510
honingraat
zwart of wit

SE 4520
honingraat
zwart of wit

SE 4540
honingraat
zwart of wit

SE 4550
honingraat
zwart of wit

SE 4570
honingraat
zwart of wit

SE 4580
honingraat
zwart of wit
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SE 4700 SERIE
Deze industriële deuren zijn kant-en-klaar en afgelakt in RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart). Het glas is al
gemonteerd. Er is blank en mat glas verkrijgbaar. Deze deuren zijn verkrijgbaar als stompe deur, opdekdeur en schuifdeur. Bij de stompe variant wordt de slotgatzijde 2 mm arm geschaafd en daarna afgelakt.
Deze UV-gelakte deuren zijn dus snel en makkelijk af te hangen.
Wat helemaal makkelijk is dat er voor deze deuren speciale deurbeslagpakketten zijn samengesteld.
Deze vind je op pagina 42. De juiste boringen en frezingen worden voor je gedaan, dus het past altijd.
Je kunt op de dichte groefdeur dezelfde kruk plaatsen, zo is jouw hele huis mooi op elkaar afgestemd.
De dichte groefdeuren bieden we aan met zowel een honingraat vulling als tubespaan vulling. Genoeg
keuze om een geschikte deurencombinatie te maken door het hele huis.

SE 4725 blank glas en SE 4725 mat glas
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SE 4700 serie

KENMERKEN
• Afgelakt in RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (zwart)
• Gemonteerd 6 mm veiligheidsglas
• Glasroede van 25 mm
• Groefbreedte van 3 mm
• Stijlbreedte van 70 mm
• Opdekdeuren voorzien van slotgat en
paumellegaten

• Stompe deuren voorzien van slotgat en aan de
sluitzijde arm geschaafd (draairichting aangeven)
• Schuifdeuren voorzien van dubbel randhout
• Speciaal ontwikkelde deurbeslagpakketten
verkrijgbaar (pagina 42)
• Levertijd circa 12 weken

10

GARA NT IE

SE 4720
paneel
zwart of wit

SE 4725
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit
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TIP!

Alle deuren in de SE 4700
serie zijn goed met elkaar te
combineren. Je kunt daarbij ook
een combinatie van bijvoorbeeld
een zwarte glasdeur en een
witte groefdeur maken. Kies
voor de bovenverdieping een
honingraat variant. Een slimme
keuze.

SE 4740 en SE 4745 blank glas
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SE 4725
gemonteerd
blank glas

SE 4720

SE 4725
gemonteerd
mat glas

SE 4721

SE 4722

SE 4700 serie

SE 4711
honingraat
zwart of wit

SE 4712
honingraat
zwart of wit

SE 4710
paneel
zwart of wit

SE 4715
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 4713
tubespaan
zwart of wit

SE 4714
tubespaan
zwart of wit
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SE 4720
paneel
zwart of wit

SE 4725
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 4721
honingraat
zwart of wit

SE 4722
honingraat
zwart of wit

SE 4725 met blank en mat glas

SE 4723
tubespaan
zwart of wit

SE 4724
tubespaan
zwart of wit

SE 4700 serie

SE 4731
honingraat
zwart of wit

SE 4732
honingraat
zwart of wit

SE 4730
paneel
zwart of wit

SE 4735
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 4733
tubespaan
zwart of wit

SE 4734
tubespaan
zwart of wit
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SE 4740 en SE 4745 blank glas
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SE 4700 serie

SE 4740
paneel
zwart of wit

SE 4745
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 4750
paneel
zwart of wit

SE 4755
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 4760
paneel
zwart of wit

SE 4765
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit
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SE 5000 SERIE
De brede stijlen en dorpels zijn kenmerkend voor de deuren uit
de SE 5000 serie. Deze deuren hebben daardoor een stoere en
robuuste uitstraling en passen in vrijwel elke woonstijl. Ook zijn deze
deuren mooi te combineren met de minimalistische deuren uit de
SE 7000 serie.

SE 5030 en SE 5025 met gemonteerd blank glas
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SE 5000 serie

KENMERKEN
• Massieve deur
• Wit gegrond
• Voorzien van slotgat
• Opdekdeuren voorzien van paumellegaten

Massief

Recht profiel

10

GA RANT IE

SE 5025
blank of mat glas

Vlak paneel

SE 5030
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Detail groef van SE 5060 en SE 5070

SE 5060

SE 5010

32

SE 5070

SE 5015
blank of mat glas

SE 5020

SE 5000 serie

TIP!

SE 9100 mat chroom

SE 9100 zwart

Met strak vormgegeven
deurkrukken geef je deze
moderne deuren nog meer
karakter.

SE 5025 met blank glas en SE 5020
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SE 6000 SERIE
Deze landelijke deuren passen in veel verschillende woonstijlen.
Solid Elements biedt voor deze deuren ook bijpassend deurbeslag
en accessoires om je deur nog landelijker te maken, zoals een
sierband en siernagels.

SE 9200 sierband

TIP!

Mooi als normale draaideuren, maar ook fraai toe te passen als
schuifdeuren.

SE 6030 met sierbanden en SE 6065 met siernagels
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SE 9210 siernagels

SE 6000 serie

KENMERKEN
• Massieve paneeldeur met groeven in V-vorm
• Wit gegrond
• Voorzien van slotgat
• Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
• Roedes tweezijdig gemonteerd
• Maatwerkservice mogelijk (pagina 60)
Massief

Recht profiel

10

GA RANT IE

SE 6010

SE 6070

SE 6030
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TIP!
Maak je landelijke deur
compleet met fraai
deurbeslag.
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SE 9190 zwart

SE 9180 mat zwart

SE 6060

SE 6065
gemonteerd blank of mat glas

SE 6025
gemonteerd blank of mat glas

SE 6035
gemonteerd blank of mat glas

SE 6080

SE 6020

SE 6050

SE 6040

SE 6065 met gemonteerd blank glas
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SE 7000 SERIE
Deze minimalistische stoere deuren passen in diverse woningen. Van nieuwe moderne woningen tot
landelijke boerderijen. Het voordeel van deze staal look deuren is dat ze van hout zijn gemaaktl. Je kunt ze
dus perfect plaatsen in je huidige kozijn. Met een bijpassend deurbeslagpakket en de juiste bewerkingen
is het afhangen van deze deur prima te doen. Wil je ze graag als schuifdeur toepassen? Dan zijn ook
daarvoor mooie beslagpakketten verkrijgbaar. Alle beslagpakketten zijn speciaal afgestemd op de smalle
stijlen van deze deuren. Deur en beslagpakket koop je bij de SE 7000 serie dan ook altijd tegelijk!

SE 2070 en SE 7025 met blank glas
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SE 7000 serie

KENMERKEN
• RAL 9010 (wit) of RAL 9011 (zwart) gegrond
• Gemonteerd 6 mm veiligheidsglas
• Roede van 25 mm
• Stijlbreedte van 65 mm
• Opdekdeuren voorzien van paumellegaten
• Speciaal ontwikkelde beslagpakketten verkrijgbaar (pagina 42)
• Levertijd circa 2 weken

Recht profiel met blank glas

10

G AR ANTIE

SE 7025
zwart
gemonteerd blank of mat glas

Recht profiel met vlak paneel

SE 7020
wit

SE 7060
zwart
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TIP!
De deuren uit de SE 7000
serie combineren mooi met
de modellen uit de series
SE 3010, SE 3020
en SE 5030.

SE 7000
zwart

40

SE 7005
zwart
gemonteerd blank of mat glas

SE 7010
zwart

SE 7015
zwart
gemonteerd blank of mat glas

SE 7000 serie

SE 7040
zwart

SE 7045
zwart
gemonteerd blank of mat glas

SE 7140
zwart

SE 7145
zwart
gemonteerd blank en mat glas

SE 7030
zwart

SE 7035
zwart
gemonteerd blank of mat glas

SE 7050
zwart

SE 7055
zwart
gemonteerd blank of mat glas
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KIES JE DEURBESLAGPAKKET
Stel je eigen pakket samen door uit onderstaande deurkrukken of deurgrepen te
kiezen. Voor je draaiende deur heeft Solid Elements pakketten samengesteld met
daarin een passend slot. Een smal slot voor de deuren met smalle stijlen in de
SE 4700 en SE 7000 serie (A) en met een regulier slot voor de deuren in de
SE 4000, SE 4500 en SE 4700 serie (B). Kies een deurkruk of deurgreep en de
gewenste toepassing in de tabel hieronder, zo vind je gemakkelijk het juiste
pakketnummer. Alle pakketten worden inclusief de bijbehorende boringen en
frezingen geleverd.

DEURBESLAGPAKKETTEN
Voor je
standaard deur:

Kies je een kruk?

(incl. loopslot of rolslot)

Voor je deur met een sleutel
(incl. cilinderslot en cilinderrozet,
excl. cilinder)

Voor je toilet- of
badkamerdeur:

(incl. vrij-bezetslot en toiletgarnituur)

A) SE 4700 70 mm stijl glas- en
paneeldeuren en SE 7000

+

B) SE 4000, SE 4500 en
		 SE 4700 groefdeuren

A) SE HP102
B) SE HP902

A) SE HP202
B) SE HP1002

A) SE HP302
B) SE HP1102

A) SE HP104
B) SE HP904

A) SE HP204
B) SE HP1004

A) SE HP304
B) SE HP1104

A) SE 4700 70 mm stijl glas- en
paneeldeuren en SE 7000

+

B) SE 4000, SE 4500 en
		 SE 4700 groefdeuren

Of een deurgreep?

Rolslot

+

Alleen voor de SE 4700
70 mm stijl glas- en
paneeldeuren en SE 7000

Deurgreep
SE 9220 RVS

Deurgreep
SE 9240 RVS/wit

Deurgreep
SE 9280 RVS/wit

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP402

SE HP404 / SE HP405

SE HP407 / SE HP408

Deurgreep
SE 9270 RVS/wit

Deurgreep
SE 9250 RVS/wit

Deurgreep
SE 9260 RVS/wit

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP418 / SE HP420

SE HP412/SE HP414

SE HP415 / SE HP417

TIP!
Maak je deur compleet met scharnieren. Wil je de scharnieren
niet zien? Gebruik dan deze verdekte scharnieren.
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Deurbeslagpakketen

WIL JE DE DEUR OP SLOT DRAAIEN?
Wil je de deur op slot kunnen draaien? Dan heb je een pakket nodig met
een cilinderslot of een pakket met een vrij-bezetslot. Ook deze pakketten zijn
inclusief de benodigde bewerkingen. Je dient alleen nog een cilinder aan te
schaffen of de huidige cilinder over te zetten. Alle pakketten worden inclusief de
bijbehorende boringen en frezingen geleverd.

DEURBESLAGPAKKETTEN
Voor je
standaard deur:

Kies je een kruk?

(incl. loopslot of rolslot)

Voor je deur met een sleutel
(incl. cilinderslot en cilinderrozet,
excl. cilinder)

Voor je toilet- of
badkamerdeur:

(incl. vrij-bezetslot en toiletgarnituur)

A) SE 4700 70 mm stijl glas- en
paneeldeuren en SE 7000

B) SE 4000, SE 4500 en
		 SE 4700 groefdeuren

+

A) SE HP101
B) SE HP901

A) SE HP201
B) SE HP1001

A) SE HP301
B) SE HP1101

A) SE HP103
B) SE HP903

A) SE HP203
B) SE HP1003

A) SE HP303
B) SE HP1103

A) SE 4700 70 mm stijl glas- en
paneeldeuren en SE 7000

B) SE 4000, SE 4500 en
		 SE 4700 groefdeuren

+

Of een deurgreep?

Rolslot

+

Alleen voor de SE 4700
70 mm stijl glas- en
paneeldeuren en SE 7000

Deurgreep
SE 9220 zwart

Deurgreep
SE 9240 zwart

Deurgreep
SE 9280 zwart

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP401

SE HP403

SE HP406

Deurgreep
SE 9270 zwart

Deurgreep
SE 9250 zwart

Deurgreep
SE 9260 zwart

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP419

SE HP413

2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP416

LET OP!
Een rolslot is niet geschikt voor toepassing in een stalen opdekkozijn en in een dichte groefdeur
uit de SE 4700 serie.
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SCHUIFSYSTEEMPAKKETTEN VOOR DE SE 4000, SE 4700 EN SE 7000 SERIE
Alle schuifsysteempakketten worden inclusief de bijbehorende frezingen geleverd.
Wil je een deurkom?

+

Schuifsysteem SE 9530

Deurkom
SE 9420 mat
chroom
2 stuks

SE HP506

Deurkom
SE 9410 RVS
2 stuks

SE HP505

+

Schuifsysteem SE 9510

Deurkom
SE 9420 mat
chroom

2 stuks

Of wil je een deurgreep?

+

Schuifsysteem SE 9530

Deurgreep
SE 9220 RVS

2 stuks
lengte = 30 cm

Deurgreep
SE 9220 RVS

2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP605

SE HP602

Deurgreep
SE 9230 RVS

Deurgreep
SE 9230 RVS

SE HP606

SE HP604

SE HP504

Deurkom
SE 9410 RVS
2 stuks

SE HP502

2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP606

Kies voor het
wegwerken van
SE 9510 de klikkap
SE 9510

Deurgreep
SE 9240 RVS/wit

SE HP618

SE HP610 /
SE HP611

Deurgreep
SE 9280 RVS

Deurgreep
SE 9280 RVS/wit

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP620

Deurgreep
SE 9270 RVS

Ga je voor een deurgreep? Dan bepaal je zelf
op welke hoogte deze moet komen.

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP613 /

SE HP614

Deurgreep
SE 9270 RVS/wit

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 32 cm

SE HP643

SE HP637 /
SE HP638

Deurgreep
SE 9250 RVS

Deurgreep
SE 9250 RVS/wit

SE HP639

SE HP631 /
SE HP632

Deurgreep
SE 9260 RVS

Deurgreep
SE 9260 RVS/wit

SE HP641

SE HP634 /
SE HP635

2 stuks
lengte = 30 cm

TIP!

2 stuks
lengte = 28 cm

Deurgreep
SE 9240 RVS/wit

2 stuks
lengte = 30 cm
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+

Schuifsysteem SE 9510

2 stuks
lengte = 50 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 50 cm

Schuifsysteempakketten

SCHUIFSYSTEEMPAKKETTEN VOOR DE SE 4000, SE 4700 EN SE 7000 SERIE
Alle schuifsysteempakketten worden inclusief de bijbehorende frezingen geleverd.
Wil je een deurkom?

+

Schuifsysteem SE 9570

Deurkom
SE 9420 zwart
2 stuks

SE HP507

Of wil je een deurgreep?

+

Schuifsysteem SE 9510

Deurkom
SE 9420 zwart
2 stuks

+

Schuifsysteem SE 9570

Deurgreep
SE 9220 zwart

+

Schuifsysteem SE 9510

Deurgreep
SE 9220 zwart

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP607

SE HP601

Deurgreep
SE 9230 zwart

Deurgreep
SE 9230 zwart

SE HP608

SE HP603

SE HP606
Deurgreep
SE 9240 zwart

Deurgreep
SE 9240 zwart

SE HP624

SE HP609

Deurgreep
SE 9280 zwart

Deurgreep
SE 9280 zwart

SE HP503

Deurkom
SE 9410 zwart
2 stuks

Deurkom
SE 9410 zwart
2 stuks

SE HP508

SE HP501

2 stuks
lengte = 28 cm

2 stuks
lengte = 28 cm

Kies voor het
wegwerken van
SE 9510 de klikkap
SE 9510

2 stuks
lengte = 160 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP612

Deurgreep
SE 9270 zwart

Deurgreep
SE 9270 zwart

SE HP649

SE HP636

Deurgreep
SE 9250 zwart

Deurgreep
SE 9250 zwart

SE HP645

SE HP630

Deurgreep
SE 9260 zwart

Deurgreep
SE 9260 zwart

SE HP647

SE HP633

2 stuks
lengte = 30 cm

Bij schuifsysteem SE 9570 kun je optioneel een
softclose systeem bestellen.

2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP626

2 stuks
lengte = 32 cm

TIP!

2 stuks
lengte = 28 cm

2 stuks
lengte = 50 cm

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 50 cm
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SE 7500 SERIE
Wil je graag je industriële staal look deur als taatsdeur toepassen? Kies dan een model uit de SE 7500
serie. Deze minimalistische deuren van hout sluiten perfect aan bij de sfeer en trend van nu. En kijk eens
wat het effect en verschil is tussen de zwarte en de witte variant. Wist je dat deze deuren ook heel
geschikt zijn om als schuifdeur of als taatsdeur toe te passen? Voor een taatsdeur kies je een bijpassend
taatspakket en wij zorgen voor de juiste bewerkingen. Ook voor schuifdeuren zijn speciale
schuifsysteempakketten ontwikkeld. Wil je liever een industriële draaideur? Dan verwijzen we je naar de
SE 7000 serie met bijpassende deurbeslagpakketten.

SE 3020 en SE 7525 zwart blank glas
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SE 7500 serie

KENMERKEN
• RAL 9010 (wit) of RAL 9011 (zwart) gegrond
• Deurdikte standaard 40 mm
• Gemonteerd 8 mm veiligheidsglas
• Glasroede van 25 mm
• Stijlbreedte van 30 mm en dorpelbreedte van 80 mm
• Speciaal ontwikkelde schuif- en taatspakketten verkrijgbaar (pagina 49)
• Levertijd circa 15 weken
Recht profiel

10

GAR AN TIE

SE 7505
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 7515
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit
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SE 7525
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE 7545
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

 = scharnierzijde
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SE 7525 wit blank glas
met pakket SE HP825

SE 7535
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit



SE SE 7549
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 7555
gemonteerd blank of mat glas
zwart of wit

SE 7500 serie

SCHUIFSYSTEEMPAKKETTEN VOOR DE SE 7500 SERIE
Alle schuifsysteempakketten worden inclusief de bijbehorende frezingen geleverd.
Wil je een deurgreep in RVS?

+

Schuifsysteem SE 9530

SE HP606

Deurgreep
SE 9240 RVS

+

Schuifsysteem SE 9510

Of wil je een deurgreep in het zwart?

+

Schuifsysteem SE 9570

SE HP606
Deurgreep
SE 9240 zwart

Deurgreep
SE 9240 RVS/wit

+

Schuifsysteem SE 9510

Deurgreep
SE 9240 zwart

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 28 cm

SE HP618

SE HP610 /
SE HP611

SE HP624

SE HP609

Deurgreep
SE 9280 RVS

Deurgreep
SE 9280 RVS/wit

Deurgreep
SE 9280 zwart

Deurgreep
SE 9280 zwart

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP620

Deurgreep
SE 9270 RVS

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP613 /
SE HP614

SE HP626

Deurgreep
SE 9270 RVS/wit
2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 28 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP612

Deurgreep
SE 9270 zwart

Deurgreep
SE 9270 zwart

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 32 cm

SE HP643

SE HP637 /
SE HP638

SE HP649

SE HP636

Deurgreep
SE 9250 RVS

Deurgreep
SE 9250 RVS/wit

Deurgreep
SE 9250 zwart

Deurgreep
SE 9250 zwart

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP639

SE HP631 /
SE HP632

SE HP645

SE HP630

Deurgreep
SE 9260 RVS

Deurgreep
SE 9260 RVS/wit

Deurgreep
SE 9260 zwart

Deurgreep
SE 9260 zwart

SE HP647

SE HP633

2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP641

2 stuks
lengte = 50 cm

2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP634 /
SE HP635

2 stuks
lengte = 50 cm

Bij schuifrail SE 9570 kun je optioneel
een softclose systeem bestellen.

TIP!
Ga je voor een deurgreep? Dan bepaal je zelf
op welke hoogte deze moet komen.
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TAATSPAKKETTEN VOOR DE SE 7500 SERIE
Wil je een zwarte, witte of RVS deurgreep?
Alle taatspakketten worden inclusief de juiste frezingen geleverd.
Wil je het schuifsysteem
toepassen in een en-suite
situatie?

+
Deurgreep
SE 9240 zwart

Deurgreep
SE 9240 wit

Deurgreep
SE 9240 RVS

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP817

SE HP822

SE HP816

Deurgreep
SE 9250 wit

Deurgreep
SE 9250 RVS

2 stuks
lengte = 30 cm

2 stuks
lengte = 30 cm

SE HP819

SE HP823

SE HP818

Deurgreep
SE 9260 zwart

Deurgreep
SE 9260 wit

Deurgreep
SE 9260 RVS

2 stuks
lengte = 50 cm

2 stuks
lengte = 50 cm

2 stuks
lengte = 50 cm

SE HP821

SE HP824

SE HP820

Deurgreep
SE 9280 zwart

Deurgreep
SE 9280 wit

Deurgreep
SE 9280 RVS

2 stuks
lengte = 160 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

2 stuks
lengte = 160 cm

SE HP826

SE HP827

SE HP825

Deurgreep
SE 9270 zwart

Deurgreep
SE 9270 wit

Deurgreep
SE 9270 RVS

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 32 cm

2 stuks
lengte = 32 cm

SE HP829

SE HP830

SE HP828

Deurgreep
SE 9250 zwart
2 stuks
lengte = 30 cm
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taatsscharnier

Taatspakketten

MEETINSTRUCTIES SE 7500 TAATSDEUREN
Voor het meten van de juiste maat van een taatsdeur:
Dubbel taats

Enkel taats

ONDER

4 mm

4 mm

ONDER

11 mm

BOVEN

4 mm

4 mm

11 mm

4mm

11 mm

BOVEN

Dubbel taats

11 mm

Enkel taats

TOELICHTING:
Om de juiste deurmaat te bestellen meet je de breedte
en de hoogte van de opening.
Enkele deur/enkel taats situatie
Gemeten breedte van de opening - 8 mm. De gemeten
hoogte van de opening - 22 mm. Zie tekening.
Rekenvoorbeeld enkele deur:
Breedte opening 900 mm (minus 4 mm en 4 mm) =
892 mm
Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) =
2578 mm
Dubbele deuren/dubbel taats situatie
Gemeten breedte van opening - 12 mm : 2. De
gemeten hoogte van de opening - 22 mm. Zie tekening.
Rekenvoorbeeld dubbele deur:

Let op! Controleer of bevestiging aan
boven- en onderzijde mogelijk is, let
hierbij op aanwezigheid van bijvoorbeeld
vloerverwarming in verband met montage in
de vloer. Het inmeten en monteren van een
taatsdeur dient te worden uitgevoerd door
een vakman.

Breedte opening 2000 mm (minus 4 mm, 4 mm en 4
mm) = 1988 mm (2 deuren van 994 mm per stuk)
Hoogte opening 2600 mm (minus 11 mm en 11 mm) =
2578 mm
Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een haaks

afgewerkte opening en je dient rekening te houden
met de draagkracht voor het afhangen van de deur.
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DUBBELE DEUREN
Wil je dubbele draaideuren, schuifdeuren of taatsdeuren in je huis?
Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar dat is het zeker niet. Lees op de
volgende pagina waar je aan moet denken en welke opties er zijn. Als
je alles tegelijk bestelt, worden de juiste boringen en frezingen voor je
gedaan.

SE 7505 zwart blank glas
52

Dubbele deuren

DUBBELE SCHUIFDEUREN:

DUBBELE DRAAIDEUREN:

• Bestel 2 keer de SE 4000, SE 4500,
SE 4700, SE 7000 of SE 7500 deur
• Bestel 2 keer het schuifdeurpakket

• Bestel 2 keer de SE 4000, SE 4500, SE 4700
of SE 7000 deur
• Bestel 1 deurbeslagpakket
• Bestel de kantschuiven, inclusief de frezing

Opties:
• Koppelstuk SE 9530
• Zwarte aanslaglatten schuifdeuren
• Softclose systeem

Opties:
• Zwarte en witte aanslaglatten draaideuren
• Deurgrepen voor de passieve deur (de deur
die dicht blijft)
• Zwarte of RVS scharnieren
• Zwarte of mat chroom verdekte scharnieren
Let op:
• Geef aan wat de draairichting is van de
actieve deur (de deur die je actief gaat
gebruiken)
• In de passieve deur freest Solid Elements
geen sluitplaatfrezing

aanslaglatten schuifdeuren

aanslaglatten draaideuren

softclose systeem

DUBBELE TAATSDEUREN:
• Bestel 2 keer de SE 7500 deur
• Bestel 2 keer het taatsdeurpakket

taatsscharnier

scharnier RVS
80x80 mm

scharnier zwart
80x80 mm

verdekt scharnier
mat chroom

verdekt scharnier
zwart
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DEURBESLAG
Het zijn vaak de details die het ‘m doen. Zo ook bij
een deur. Heb je met veel zorgvuldigheid een deur
uitgekozen? Maak het dan af met bijpassend deurbeslag.
In deze brochure vind je een greep uit de collectie. In de
winkel is nog veel meer keus.

TIP!
sleutelrozet cilinderrozet

Deur gekozen? Dan is het tijd om de
puntjes op de ‘i’ te zetten. Kies uit één
van de Solid Elements deurkrukken of
maak je keus in de winkel.

SE 9010 RVS
toiletgarnituur

sleutelrozet

sleutelrozet cilinderrozet

SE 9040 antiek ferro

SE 9030 zwart
toiletgarnituur

toiletgarnituur

sleutelrozet cilinderrozet

cilinderrozet

SE 9040 mat chroom

SE 9040 zwart
toiletgarnituur
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sleutelrozet

toiletgarnituur

Deurbeslag

sleutelrozet

cilinderrozet

SE 9050 chroom

sleutelrozet cilinderrozet

SE 9050 mat chroom
toiletgarnituur

toiletgarnituur

sleutelrozet

sleutelrozet cilinderrozet

SE 9070 RVS

SE 9060 chroom
toiletgarnituur

sleutelrozet

toiletgarnituur

Sleutelrozet cilinderrozet

cilinderrozet

SE 9100 mat chroom

SE 9080 RVS
toiletgarnituur

toiletgarnituur

Sleutelrozet cilinderrozet

sleutelrozet cilinderrozet

SE 9100 mat zwart
toiletgarnituur

SE 9160 mat zwart

toiletgarnituur

SE 9200 sierband (per stuk)

SE 9180 mat zwart
toiletgarnituur

SE 9190 deurgreep (per stuk)

SE 9210 siernagels (8 stuks)
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sleutelrozet cilinderrozet

SE 9290 mat chroom

sleutelrozet

cilinderrozet

SE 9290 zwart
toiletgarnituur

toiletgarnituur

sleutelrozet cilinderrozet

SE 9300 mat chroom

sleutelrozet

cilinderrozet

SE 9300 chroom
toiletgarnituur

toiletgarnituur

sleutelrozet cilinderrozet

SE 9310 mat chroom

sleutelrozet

cilinderrozet

SE 9310 messing
toiletgarnituur

toiletgarnituur

TIP!
Paumelle- en verdekte scharnieren
zijn alleen toepasbaar bij massieve
stompe deuren.

verdekt
scharnier
zwart
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verdekt
scharnier
mat chroom

paumelle
scharnier
zwart
80x80 mm

paumelle
scharnier
RVS
80x80 mm

paumelle
scharnier
antiek ferro
76x76 mm

paumelle
scharnier vaas
antiek ferro
76x76 mm

paumelle
scharnier
RVS
76x76 mm

paumelle
scharnier
vaas RVS
76x76 mm

paumelle
scharnier
chroom
76x76 mm

paumelle
scharnier vaas
chroom
76x76 mm

paumelle
scharnier
mat chroom
76x76 mm

paumelle
scharnier vaas
mat chroom
76x76 mm

Schuifsystemen

SE 6050
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SCHUIFSYSTEMEN VOOR DE SE 1500,
SE 2000, SE 3000, SE 5000 EN SE 6000 SERIE
Een schuifdeur is niet alleen decoratief en origineel, maar ook
heel praktisch. Omdat je geen rekening hoeft te houden met het
openslaan van de deur, creëer je veel meer mogelijkheden bij
het inrichten van een (kleine) ruimte. Voor de deuren uit de
SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000 en SE 7500 serie zijn speciale
schuifpakketten verkrijgbaar (pagina 44 en 49).

TIP!
Softclose systeem beschikbaar
voor de SE 9520, SE 9540,
SE 9550 en SE 9570
schuifsystemen.

Dit systeem kun je zowel op de wand als in de wand monteren. Met deze laatste optie kun je bijvoorbeeld
een kamer en suite creëren. Indien de schuifrail in het zicht zit, kun je deze afwerken met een aluminium
afwerkkoof.

Schuifsysteem SE 9510

Klikkap onderbouw SE 9510

Klikkap SE 9510

Onderstaande schuifsystemen kunnen alleen op de wand gemonteerd worden.
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Schuifsysteem SE 9520

Schuifsysteem SE 9530

Schuifsysteem SE 9540

Schuifsysteem SE 9550

Schuifsysteem SE 9560

Schuifsysteem SE 9570

Deurbeslag

Deurkom
SE 9410 zwart - set

Deurkom
SE 9410 RVS - set

Deurkom
SE 9420 zwart - set

Deurkom
SE 9420 mat chroom - set

Deurgreep
SE 9220 zwart/RVS - set
lengte = 30 cm

Deurgreep
SE 9240 wit/zwart/RVS - set
lengte = 30 cm

Deurgreep
SE 9280 wit/zwart/RVS - set
lengte = 160 cm

Deurgreep
SE 9250 wit/zwart/RVS - set
lengte = 30 cm

Deurgreep
SE 9190 zwart - per stuk

Deurgreep
SE 9230 zwart/RVS - set
lengte = 28 cm

Deurgreep
SE 9260 wit/zwart/RVS - set
lengte = 50 cm

Deurgreep
SE 9270 wit/zwart/RVS - set
lengte = 32 cm

KENMERKEN
• Alle schuifsystemen zijn 2 meter lang.
• Stompe deuren die wij uit voorraad leveren zijn standaard voorzien van een slotgatfrezing. Bestel gelijk
een lockblock om het slotgat te dichten. Heb je een maatwerkdeur? Geef dan op het bestelformulier aan
dat je geen slotgat wilt.
• Bestel bij de deur gelijktijdig de deurkommen, dan zorgen wij dat de frezingen hiervoor worden
aangebracht.
• Bij bestelling van een schuifsysteem met deur wordt standaard de frezing voor de ondergeleider
aangebracht.
• Eén systeem is bestemd voor een enkele deur. Voor een dubbele schuifdeur heb je dus twee sets nodig.
• Je kan dit schuifsysteem combineren met bijna alle Solid Elements binnendeuren, met uitzondering van
de SE 1500 serie en boarddeuren. Voor de deuren uit de SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000 en
SE 7500 serie zijn aparte pakketten leverbaar.
• Het schuifsysteem is geschikt voor deuropeningen met een deurbreedte van 63 t/m 98 cm. Houd er
rekening mee dat bij montage op de muur, de deur altijd 10 cm breder moet zijn dan de deuropening.
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MAATWERKSERVICE &

TECHNISCHE INFORMATIE
Extra breed of smal, bijzonder lang of kort: soms is
maatwerk de beste (of de enige) optie voor een mooi
eindresultaat. Met de Maatwerkservice heeft Solid Elements
voor vrijwel elke deuropening een perfect passende
oplossing.

Een groot gedeelte van de collectie binnendeuren is leverbaar in iedere
gewenste afmeting tot maximaal 110x240 cm (bxh). In de maattabellen
in de prijslijst vind je een overzicht van wat in de branche wordt gezien
als een standaardmaat (deurhoogtes en deurbreedtes). Is een deurmaat
niet uit voorraad leverbaar, maar is er wel een prijs ingevuld in de kolom
Maatwerk adviesprijs? Dan kan Solid Elements deze deur speciaal voor
je maken. Heb je een maat die niet onder de standaardmaten valt
BWH*

en is deze deur wel in maatwerk leverbaar? Dan kan ook deze via de
Maatwerkservice toch geleverd worden. De levertijd van maatwerkdeuren
is circa 8 weken. Om technische redenen is het niet mogelijk om glas in
lood in maatwerk te leveren.
Bij de standaard deuren en Maatwerkservice gelden de volgende

deurhoogte
201,5
cm
hoogte 201,5
cm

deurhoogte
211,5
cm
hoogte 211,5
cm

aandachtspunten:

deurhoogte
231,5
hoogte 231,5
cmcm

Vlakverdeling

* borstweringshoogte

Vlakverdeling:
Deuren met een afwijkende hoogtemaat worden opnieuw vormgegeven
zodat de (vlak)verhoudingen volledig in evenwicht blijven. Het
82mm

117mm

174mm

154mm

82mm

Slot
Slot

van het slotgat is standaard 105 cm, gemeten van de onderzijde van
de deur tot het hart van het krukgat. De afmeting van het slotgat is

Deur
Stijl

1050mm

Solid Elements deuren worden altijd voorzien van een slotgat. De hoogte

20mm

174mm

Slotgat:

174mm

glasverdeling verwerkt.

117mm

Deur
Stijl

117mm

hoogteverschil wordt in de regel in het bovenpaneel of in de

50mm

Positie slotgat (standaard)

gebaseerd op de afmetingen van de Nemef 1200/Lips 2035 serie sloten.
Een afwijkende slotgathoogte of helemaal geen slotgat behoort tot de
maatwerk mogelijkheden. Je kan dit op het bestelformulier aangeven.

336mm

Het slotgat van de deuren uit de SE 4000 en SE 7000 serie hebben een

236mm

336mm

200mm

1500mm

1500mm

1500mm

1736mm

behalve deuren waarvan de hoogte afwijkt van de standaardhoogtes
201,5 cm, 211,5 cm of 231,5 cm.
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1050mm

Alle opdekdeuren worden standaard voorzien van paumellegaten,

1050mm

Paumellegaten:

1050mm

aangepast slotgat, passend bij deur.

201,5 x 83 cm

2036mm

1836mm

211,5 x 88 cm

231,5 x 93 cm

Positie paumellegaten (standaardhoogtes)

Tochtwering

TOCHTWERING
Een tochtvaldorpel wordt, nagenoeg onzichtbaar, onderin de deur
gemonteerd. Bij het sluiten van de deur zakt de tochtvaldorpel op
de vloer waardoor je tocht voorkomt. Naast het energiebesparende
effect verbetert een tochtvaldorpel ook de geluidsisolatie. Een
tochtvaldorpel is zowel in binnendeuren als buitendeuren toe te
passen.

KENMERKEN
• De tochtvaldorpel wordt altijd in de deur meegeleverd inclusief de
juiste frezing. Indien de deur aan de onderkant moet worden ingekort,
moet de aangebrachte frezing weer tot de juiste diepte (34 mm)
worden bijgewerkt
• De uitval van een tochtvaldorpel is maximaal 15 mm
• Een tochtvaldorpel kan niet gebruikt worden in binnendeuren van een
woning die is voorzien van een balansventilatiesysteem
• Niet mogelijk in combinatie met een schuifsysteem
• Niet mogelijk bij de SE 7500 serie
• Een geluidsisolatie van 52dB
• Bij deuren uit de SE 4000, SE 4500 en SE 4700 serie wordt de
tochtvaldorpel los meegeleverd

Geopende deur

Gesloten deur
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GLASMONTAGE SERVICE
Kies voor extra gemak en laat de professionals alvast het
door jou gekozen glas in de deur monteren. Zo creëer
je met minimale eigen inspanning een degelijk en mooi
eindresultaat.

KENMERKEN
Het glas van je keuze wordt eerst gemonteerd met een speciale beglazingskit. Vervolgens worden de
glaslatten met koploze spijkers vastgezet. Als de deur geleverd wordt, kun je direct aan de slag met de
laatste afwerking van de deur: het aflakken. Voor een perfect resultaat werk je eerst eventuele kleine
oneffenheden in de glaslatten weg en plak je het glas zorgvuldig af met schilderstape. Daarna is het een
kwestie van de deur en de glaslatten in één keer aflakken. Snel een professioneel en mooi eindresultaat!
Wil je gebruikmaken van de Glasmontage Service? Geef dit dan bij de bestelling aan.
Laat je je glas al monteren? Dan kun je ook eenvoudig je opdekdeur afgelakt laten leveren. Kies dan voor
de Aflakservice.

+

SE 2035
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=

glas in lood 2001

SE 2035
glas in lood 2001

Aflakservice

AFLAKSERVICE
Gemak en een goede kwaliteit. Dat is wat de Aflakservice je biedt.
Diverse tinten die passen bij de verschillende deuren van Solid Elements.
Opdekdeuren, voorraad en maatwerk, uit de SE 2000, de SE 3000 en
een deel uit de SE 5000 en SE 6000 serie zijn af te lakken met de Solid
Elements Aflakservice. In de moderne spuitstraat worden de deuren
voorzien van een zijdeglans watergedragen lak. Heb je een deur met glas
gekozen en wil je deze laten aflakken? Dan dien je tevens de Glasmontage
Service te kiezen.

KENMERKEN
• Keuze uit 10 RAL-kleuren
• Kwaliteit: watergedragen zijdeglans lak
• Alleen bij opdekdeur toepasbaar
• Ook bij maatwerk opdek deuren toepasbaar
• Niet mogelijk bij deuren met gemonteerd glas
• Bij een glasdeur is Glasmontage Service verplicht
• Levertijd is circa 8 weken
(+ levertijd van de deur)
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STAPPENPLAN
Om de aanschaf van een deur te vergemakkelijken, adviseren wij je om
onderstaande informatie goed door te lezen. Hiermee helpen wij jou om de
juiste gegevens te verzamelen voor de aankoop en afwerking van jouw deur.
Sponningmaat

Sponningmaat

1. Stompe deur of opdekdeur (tekening 1)
Valt de deur geheel in het kozijn? Dan is het een stompe deur.
Valt de deur gedeeltelijk in het kozijn? Dan is het een opdekdeur.
Maak je keuze uit deze 2 soorten binnendeuren.
2. Wat is de draairichting? (tekening 2)
Zo bepaal je de draairichting:
Ga aan de kant van de deur staan, waar je de deur naar je toe trekt bij
het openen en kijk dan naar het volgende:
• Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de linkerkant, dan is
de deur linksdraaiend.
• Bevinden de scharnieren van de deur zich aan de rechterkant, dan is
de deur rechtsdraaiend.

Kozijn

Kozijn
Stomp

Opdek

Tekening 1
Stomp

Opdek

Rechtsdraaiend

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend

82 mm

Linksdraaiend

50 mm

50 mm

117 mm

82 mm

117 mm

3. Deurmaat (tekening 3a en 3b)

174 mm

Tekening 2

117 mm

174 mm

Stompe deuren:
Meet nauwkeurig de binnenmaat van het kozijn (sponningmaat) of
neem de exacte maat van de oude deur op. Meet zowel de breedte
als de hoogte.

117 mm

82 mm

82 mm
20 mm

Slotgat

Slot

20 mm

Opdek deuren:
Meet bij opdekdeuren de breedte van de deur exclusief de
opdekrand en de hoogte van de deur inclusief de opdekrand.
4a. Glas
Solid Elements levert een ruim assortiment glas bij de diverse
binnendeuren. Al het glas (behalve glas in lood) in het Solid Elements
programma is veiligheidsglas en valt bij breuk uiteen in ongevaarlijke
Sponningmaat
stukjes. Het glas wordt los bijgeleverd,
tenzij je kiest voor de
Glasmontage Service of anders staat aangegeven bij het deurmodel.

Slotgat

Slot

Tekening 3a

Kozijn

Kozijn

Sponningmaat

Sponningmaat
Tekening 3b
Stomp
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Opdek

Stappenplan

4b. Glasmontage Service
Wil je dat het glas al voor de levering geplaatst
wordt? Geef dan aan dat je kiest voor de
Glasmontage Service. Het glas wordt met een
beglazingskit gemonteerd zodat het stevig
vastzit. Vervolgens worden de glaslatten met
koploze spijkers vastgezet. Voor het aflakken van
de deur hoef je alleen nog maar eventuele kleine
oneffenheden in de glaslatten weg te werken, het
glas af te plakken en de deur en de glaslatten in
één keer af te lakken.

• Voorraaddeuren worden standaard voorzien van
een slotgatfrezing, bestel direct een lockblock
waarmee het slotgat op eenvoudige wijze wordt
afgedicht.
• Bij een maatwerkdeur kun je op het
bestelformulier aangeven dat je geen slotgat wilt.
• Bestel je bij een schuifsysteem ook de deur(en)?
Dan brengen wij de frezing voor de vloergeleider
in de onderzijde van de deur aan.
• Bestel je ook direct de deurkommen? Dan
brengen wij ook de deurkomfrezing aan.

5. Accessoires

7. Aflakservice
Kies je voor deze service? Dan wordt je deur
afgelakt in één van de 10 RAL-kleuren. Heb je een
deur met glas uitgezocht? Dan dien je tevens de
Glasmontage Service te kiezen. Niet mogelijk bij
deuren met gemonteerd glas en/of stompe deuren.

Deurbeslag
Het deurbeslag is vervaardigd van hoogwaardige
materialen en afgewerkt in diverse finishes,
passend bij elke deur zodat je er gegarandeerd
lang plezier van hebt.
Tochtwering
Om vervelende tocht onder de deuren te
voorkomen, kun je kiezen voor een tochtvaldorpel
(maximale uitval 15 mm). De tochtvaldorpel
wordt inclusief frezing in de deur geleverd.
Tochtvaldorpels zijn bij binnendeuren niet
toepasbaar wanneer een woning is voorzien van
een balansventilatiesysteem. Indien de deur aan
de onderkant moet worden ingekort moet je
de aangebrachte frezing tot de juiste diepte (34
mm) bijwerken. De tochtvaldorpel wordt inclusief
frezing in de deur geleverd. Bij de 4000 serie en
4500 serie wordt de tochtvaldorpel los geleverd.

8. Scharnierinkrozingen

deurhoogte

scharniernummer
1

2

3

2015

118

958

1798

2115

118

958

1798

2315

118

1158

2048

Bovenzijde scharnier in mm

6. Schuifsysteem
Solid Elements schuifsystemen zijn zowel in
de wand als op de wand toepasbaar. Wil je
een dubbele schuifdeur? Dan heb je twee sets
nodig. Door je bestelling zo compleet mogelijk
te maken, kunnen wij diverse extra services
bieden:
Verdekt scharnier
Vaste maten scharnierinkrozing
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Binnendeuren

ALGEMENE INFORMATIE
Met deuren van Solid Elements kies je voor duurzame kwaliteit. Solid Elements
zet zich in om hout uit verantwoord beheerde bossen te betrekken. Zo krijg je
een kwaliteitsdeur die met respect voor de ecologische en sociale functies van
het bos is geproduceerd. In de winkel geven we dit per deurmodel aan. In de
winkel geven we dit per deurmodel aan.

Bossen bieden een leefplek aan meer dan 800
miljoen mensen en aan de helft van alle soorten
landdieren en planten op de aarde. Bovendien
zetten bomen het broeikasgas CO2 om in zuurstof
en zijn zo onmisbaar in het tegengaan van de
opwarming van de aarde. Jaarlijks verdwijnen er
echter vele hectares bos als gevolg van illegale
houtkap. Vrijwel het hele Solid Elements assortiment
is daarom voorzien van een FSC® of PEFC
keurmerk. Vind je het ook belangrijk om bossen
voor de toekomst te behouden? Let dan op deze
keurmerken als je een deur koopt.
FSC (Forest Stewardship Council)
Dit bekende keurmerk garandeert dat hout alleen
uit goed beheerde bossen komt en dat het door
de hele handelsketen wordt gevolgd. Lees op
www.fsc.nl aan welke normen hout moet voldoen
om het FSC-keurmerk te krijgen en te behouden.
PEFC (Programme for Endorsement
of Forest Certification)
PEFC is een internationale organisatie die een
wereldwijd duurzaam beheer van bossen als
doel heeft. PEFC verstaat hieronder dat men
rekening houdt met zowel de economische, als de
ecologische en sociale functies die een bos vervult.
Omdat ieder continent, land en zelfs ieder bos
unieke kenmerken heeft, zijn ook de standaarden
voor duurzaam bosbeheer hierop aangepast. Kijk
voor meer informatie op www.pefcnederland.nl.
KOMO
Een binnendeur van Solid Elements heeft
een stabiele constructie en is bestand tegen

PEFC/30-31-056
Voor duurzaam bosbeheer
www.pefcnederland.nl
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vocht (bijvoorbeeld van een badkamer). Het
KOMO keurmerk staat hiervoor garant. Met een
gecertificeerde binnendeur heb je dus de zekerheid
dat de deur minimaal 10 jaar de eigenschappen en
uitstraling behoudt waarvoor je bij de aanschaf hebt
gekozen (mits volgens voorschriften verwerkt).
Garantie
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop.
Bewaar daarom altijd de aankoopnota of kassabon.
Elke Solid Elements deurenserie heeft een eigen
garantietermijn, die bij de kenmerken staat
aangegeven. Eventuele afhangkosten en overige
bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en
worden niet vergoed. Omdat hout een natuurproduct
is, zijn kleur- en structuurafwijkingen toegestaan.
Voor een optimaal behoud van de goede
eigenschappen van een Solid Elements deur, is het
belangrijk dat deze binnen twee weken na levering
afgehangen en volledig behandeld wordt. Veel deuren
zijn al voorbehandeld met een grondlak. Deze hoef
je alleen licht op te schuren en af te lakken in de
gewenste eindkleur. Je kunt hiervoor het beste een
terpentine houdende verf of een kwalitatieve verf
op waterbasis gebruiken. Voor een goed resultaat
volstaan 1 à 2 laklagen. Voordat je een eventuele
tweede laklaag aanbrengt, schuur je de deur licht
op en maak je deze weer stofvrij. Om het intrekken/
absorberen van vocht te voorkomen voorzie je ook
alle gefreesde gaten en sleuven en de bovenzijde en
onderzijde van de deur van een extra grond- en/ of
laklaag.
Controle en onderhoud
Controleer jaarlijks de afwerklaag van de deur
en eventuele beglazing en werk waar nodig
beschadigingen in de laklaag bij. Een deur mag
nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan
weersinvloeden worden blootgesteld.

(niet mogelijk bij de deuren uit de series SE 1500, SE 4000, SE 4500, SE 4700, SE 7000, boarddeuren, schuifdeuren
en dubbele deuren)

Doorhalen wat niet van toepassing is

w

w

w

hoogte in mm

opdek rechts*

stomp / opdek links /

opdek rechts*

stomp / opdek links /

opdek rechts*

stomp / opdek links /

(stomp/opdek)

w

w

w

Glassoort/roedepakket

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

Service

Aflak

gat hoogte in mm

Afwijkende slot-

w

w

w

w

Totaal

Levertijd 8 werkweken

Handtekening voor akkoord door consument					

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee*

ja / nee

Slotgat

Voorwaarden Maatwerk: je bent zelf verantwoordelijk voor het transporteren van de deur(en) van de bouwmarkt naar jouw huis. Na bestellen zijn wijzigingen niet mogelijk. De producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Datum								

w

ja / nee*

w

ja / nee*

w

ja / nee*

frezing (indien mogelijk)

Tochtvaldorpel incl.

· Opdekdeuren met een afwijkende hoogte maat worden zonder paumellegaten geleverd

breedte in mm

Opmerkingen									

*

3

Deur

2

Deur

1

Deur

Aantal

Mobielnr

Ordernr/Commissie

Deurmodel

Telefoonnr

Contactpersoon

Uitvoering

PC/Plaats 		

Faxnr

Afmeting

Adres

Telefoonnr

E-mailadres

Klantnaam

Plaats 		

Gegevens BAUHAUS:									 Gegevens consument:									

Bestelformulier Maatwerk

Scan deze code voor de maattabel en prijslijst of kijk op
nl.bauhaus/deuren/solid-elements-binnendeuren-prijslijst
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