Voor vragen over de pakketten kunt u contact opnemen met de afdeling kopersbegeleiding van de bouwer.
Heeft u een andere deurenwens? Dan kunt u contact opnemen met Verdouw Bouwproducten.

Kadijk 4 a Bergambacht - www.adriaanvanerk.nl
0182 - 35 23 44

Van harte gefeliciteerd
met uw
nieuwe woning!

Middelblok 166 Gouderak - www.verdouw.nu
0182 597 300

Deuren

Keuzepakket
Dit is een uitgave van Verdouw Bouwproducten in samenwerking met Rehorst Bouw
Afbeeldingen pag. 2 + 3 Svedex binnendeuren

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Wij nemen u graag mee in de wereld van sfeervolle deuren.
Comfort, sfeer en beleving zijn belangrijke aspecten om van uw nieuwe huis een thuis te creëren. De uitstraling van de binnendeuren
speelt daarin een belangrijke rol. Graag bieden wij u de mogelijkheid om binnendeuren te kiezen die passen bij uw stijl en smaak.

Hoe werkt het
Standaard worden de deuren in uw gehele woning uitgevoerd als vlakke afgelakte opdekdeuren van het merk Svedex met stalen
deurkozijnen. De deuren worden standaard voorzien van deurbeslag op een ovale klikschild. Door middel van een viertal pakketten
bieden wij u de mogelijkheid om dit standaard deurenpakket aan te passen naar sfeervolle deuren naar uw
keuze. Ieder pakket bestaat uit 1 glasdeur en 6 bijpassende dichte deuren. De deuren worden uitgevoerd als
opdekdeuren. Aanvullend kunt u kiezen uit drie typen deurbeslag: Cino, Leona of Tavira. De deurkozijnen blijven standaard.

De pakketten

Leona

Tavira

Cino

Deurbeslag
Bij een stijlvolle deur hoort stijlvol deurbeslag. Hiervoor kunt u een keuze maken uit één van de bovenstaande deurkrukken, type Cino,
Leona of Tavira. Ieder type bestaat uit een deurkruk op een rond rozet. Volgens standaard uitvoering worden de deuren in uw woning
indien van toepassing voorzien van loopslot, vrij/bezetslot, dag/nachtslot of kastslot.

U kunt een keuze maken uit de pakketten De Luxe, Excellent, Prominent en Unicum:

De Luxe

Prominent

Het De Luxe pakket bestaat uit een glasdeur type CN01. De deur is
voorzien van twee verticale ruiten met blank glas. Deze deur wordt
gecombineerd met een freeslijndeur type AL24. Freeslijndeuren
hebben een subtiele, maar opvallende uitstraling. Hierdoor geven de
deuren uw woning net dat beetje extra. Het verticale ontwerp van
de glasdeur komt terug in de bijpassende freeslijndeur, waardoor dit
type deur een minder statisch aanzicht heeft dan de standaard vlakke
deur. De deuren worden fabrieksmatig afgelakt in de kleur Alpinewit.

Houdt u van minimalisme, maar wel van design. Dan
past het prominent pakket daar goed bij. Deze deuren
hebben een strakke uitstraling. De glasdeur betreft de deur
type AE33. Deze deur bestaat uit drie glaspanelen welke
standaard worden voorzien van blank glas met mooie
geïntegreerde glaslatten. Het ontwerp van de glasdeur komt terug in de bijpassende paneeldeur type AE43.
De deuren worden fabrieksmatig afgelakt in de kleur Alpinewit.

Excellent

Unicum

In dit pakket staan horizontale lijnen centraal. De glasdeur
betreft het type CN07. Deze deur is evenredig verdeeld in vier
glasruiten met blank glas, het licht vanuit de hal straalt sfeervol
de woonkamer in. Een mooie combinatie met deze glasdeur is de
freeslijndeur type CN55. Deze deur heeft dezelfde lijnverdeling als
de glasdeur. Dit eigentijdse deurenpakket past in iedere woning.
De deuren worden fabrieksmatig afgelakt in de kleur Alpinewit.

Modern klassiek dat is wat u terug ziet in dit deurenpakket.
Dit pakket bevat massieve deuren die uw woning een luxe en
elegante uitstraling geven. De glasdeur betreft type LD6552 en is
voorzien van een glas-in-lood raamverdeling type 6. Het glas wordt
uitgevoerd als blank glas. De dichte deuren, type LD6551,
zijn voorzien van bossingpanelen met een facet profilering.
De deuren worden fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.

