
STAAL & GLAS
Tijdloos design, gekenmerkt door minimalisme

UITNODIGEND DESIGN

STIJL-DEUREN passen perfect in moderne ruimtes, maar geven  
ook karakter aan oude panden. De deuren worden gekenmerkt  
door minimalisme en laten elke ruimte, of het nu uw woonkamer  

of kantoorruimte is, beter tot zijn recht komen. 



STAAL & GLAS STIJL-DEUREN
Tijdloos design, gekenmerkt door minimalisme. Door het  

gebruik van ranke profielen, ontstaat een constructie die  
maximaal licht doorlaat. Toepassing van deze stalen deuren  

maakt uw woning ruimtelijker en lichter. U kunt door het gebruik  
van onze deuren ruimtes met elkaar verbinden, terwijl deze  

toch van elkaar gescheiden zijn. 
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VEILIGHEID
Door de speciale constructie van het profiel en de innovatieve  

bevestiging, kunt u ervan verzekerd zijn dat de deur zeer  
stabiel is. Ook het glas is van een zeer hoge kwaliteit.  

U kunt zorgeloos genieten!

DUURZAAM EN LICHT
Het subtiele ontwerp van het profiel, vervaardigd uit de hoogste  

kwaliteit gegalvaniseerd staal, is slechts twee millimeter dik.  
Een kwaliteitsproduct, dat tot in lengte van dagen meegaat. 

LICHT EN RUIMTELIJK
Is er in een bepaalde ruimte weinig licht en wilt u deze ruimte  
toch afgezonderd houden? Door een STIJL-DEUR te plaatsen  

creëert u een prachtige ruimte; licht en ruimtelijk!  

PERFECTE  
UITVOERING

De STIJL-DEUREN worden  
afgewerkt met de beste  
kwaliteit poedercoating.  
Deze coating, met een  

fijne structuur, geeft extra  
karakter en stijl aan  

elke deur. 



< DEUREN IN SHOWROOM WEURT >

KOM VRIJBLIJVEND EENS LANGS
Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie, verkoop en montage van stalen deuren en wanden.  

Wij bieden een breed scala aan producten, waarbij u als klant centraal staat. U kunt verzekerd zijn van de beste kwaliteit  
en ambachtelijk vakmanschap. Elke opdracht wordt met uiterste zorg uitgevoerd. 



Ontwerp uw eigen deur. Alle deuren worden op maat, volledig naar wens gemaakt.

GENOEG KEUZE OM UW EIGEN STIJL TE BENADRUKKEN
Scharnieren of taats? Een ultramoderne deurklink of juist traditioneel? Welke vlakverdeling?

Met bovenlicht of zijlicht? Transparant glas of juist mat? De keuze is aan u!



Ontwerp uw eigen deur. Alle deuren worden op maat, volledig naar wens gemaakt.

SCHARNIERDEUR MET 
DEURKLINK

DUBBELE TAATSDEUR MET 
RONDE GREEP

VAST RAAM MET 
ROEDEVERDELING

DIVERSE MODELLEN

SHOWROOM WEURT

GENOEG KEUZE OM UW EIGEN STIJL TE BENADRUKKEN
Scharnieren of taats? Een ultramoderne deurklink of juist traditioneel? Welke vlakverdeling?

Met bovenlicht of zijlicht? Transparant glas of juist mat? De keuze is aan u!

EIGEN ONTWERP



GREEP FLAT GREEP STRAIGHT MEDIUM GREEP STRAIGHT SMALL GREEP CUBE LARGE 

HANDGREPEN

DEURKLINK LUCY + SLOT DEURKLINK SQUARE DEURKLINK MODERN

De deuren kunnen in iedere gewenste  
RAL kleur gemaakt worden. 

Voor de roedes zijn er meerdere mogelijkheden,  
zowel in maat als uitvoering. Neem gerust contact  

op om te vragen naar onze mogelijkheden.

TRANSPARANT 3.3.1
VEILIGHEIDSGLAS

RAL 9005
Mat zwart structuur
Standaard

RAL 7022
Omber grijs

RAL 7016
Antracietgrijs

DRAADGLASMELKGLAS VSG
(MAT)

MASTER CARRE

GLAS SOORTEN

KLEUR EN ROEDES





STIJL-DEUREN

Mortelweg 12 | 6551 AE Weurt
T 088 35 25 080
info@stijl-afbouw.nl
www.stijl-deuren.nl
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