CITY LINE VOORDEUREN

De ideale voordeur:
n Hardhouten kwaliteitsdeur
n Grote collectie van klassiek tot modern
Kies uw eigen service:
n Levering standaarddeur in één week
n Of compleet geplaatst in de kleur naar uw wens
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Snel en makkelijk een nieuwe hardhouten voordeur kopen?
Kies voor City Line van Austria Deuren! Snel, omdat wij uw deur binnen
1 week uit voorraad kunnen leveren. Voor een maatwerkdeur is
dat 2 weken. Makkelijk, omdat u kunt kiezen voor een compleet
op maat gemaakte deur, in de door u gewenste RAL-kleur. Door een
expert geplaatst, mét accessoires.

Visitekaartje van uw huis

Snel geleverd

Uw voordeur is hét visitekaartje van uw huis. In de

Austria Deuren levert voordeuren uit voorraad aan

grote collectie City Line deuren - van klassiek tot

dealers door heel Nederland. Standaard formaat

modern - vindt u zeker een deur die past bij uw

voordeuren worden met 1 week geleverd. Voor een

smaak! De hardhouten voordeuren zijn van een

maatwerkdeur (tot 93 x 231,5 cm) is dat 2 weken.

uitstekende kwaliteit waardoor u bent verzekerd van
jarenlang woonplezier. Verschillende deuren zijn
ook in duurzaam FSC® hardhout te bestellen.

in elke gewenste
RAL kleur leverbaar
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Makkelijk
Bij City Line voordeuren maakt u zelf de keuze voor
een van de drie serviceniveaus Plus, Pro of Premium.
Van zelf doen tot maatwerk of compleet door een
expert geplaatst. Kiest u voor Plus, dan leveren wij
een grijs gegronde deur af in een standaardmaat die
u of uw aannemer plaatst. Ook bij het Pro serviceniveau zorgt u zelf voor plaatsing; u krijgt dan een
montage mogelijk

grijs gegronde deur op maat inclusief eventuele
deelbewerkingen. Gaat u voor Premium, dan zorgen
wij voor een compleet geplaatste deur in de stijl die
u wenst U hoeft alleen nog de sleutel om te draaien!

deelbewerkingen
vanaf fabriek
ruime keus in
passend deurbeslag

exact op maat leverbaar

4

1

Levertijd in weken

Grijs gegrond

mm

Op maat geleverd

Met deelbewerking

Afgelakt in elke
RAL kleur
g

Met deurbeslag
Compleet geleverd
en gemonteerd

AUSTRIA DEUREN SERVICE
Austria Deuren maakt het u makkelijk! U kunt kiezen uit een van de
serviceniveaus Plus, Pro of Premium. Wilt u zelf aan de slag, dan kiest u voor
Plus en leveren wij u een standaard formaat deur. Maar u kunt ook kiezen
voor het hoogste serviceniveau Premium, zodat u zelf niets hoeft te doen.
Dus nu alleen nog besluiten wat de mooiste deur is voor uw huis!

PLUS

PRO

PREMIUM
compleet
geplaatst!

zelf
doen!
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Binnen 1 week geleverd
Grijs gegrond
Afmetingen:
88 - 93 x 211,5 - 231,5 cm

n
n
n

n

Binnen 2 weken geleverd
Grijs gegrond
Afmetingen:
88 - 93 x 211,5 – 231,5 cm
+ eventueel op maat maken van
de voordeur: maximaal 5 cm
versmallen en/of maximaal
10 cm inkorten
Inclusief deelbewerkingen zoals
een brievenbusopening of een
slotgat

mm

1

mm

op maat
gemaakt!

n

n
n

n

n
n

n

Voordeurenexpert komt bij u
opmeten
Keuze uit diverse deurbeslagsets
Voordeur afgelakt in een
RAL-kleur naar keuze
De expert komt de voordeur
plaatsen
We nemen de oude deur mee
Inclusief scharnieren en driepuntssluiting
Optioneel zijn: tochtvaldorpel
en briefplaat

Bestelling en levering
U heeft uw keuze voor een deur gemaakt? Uw dealer kan samen met u het bestelformulier invullen waarna wij
de levering verzorgen. Wij leveren de door u bestelde deur zo snel mogelijk.
Kiest u voor Premium service, dan maakt de expert direct een afspraak om de voordeur op te meten.

CITY LINE

Zwolle

Wassenaar

ook leverbaar in FSC® hardhout

n

met

blank isolatieglas

Noordwijk
n

met

blank isolatieglas

Hoorn
n

met

blank isolatieglas

Een klassieke voordeur
heeft een voorname
uitstraling en biedt u
veiligheid en licht.
Achter het aluminium
sierrooster is een draai6

raam gemonteerd.

Maastricht

Heemskerk
n

met

blank isolatieglas

Roermond met
n

blank isolatieglas

Harlingen met

Zierikzee met

Zaltbommel

n

n

n blank isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

blank isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

blank isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

met

Zundert
n

met

blank isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

Middelburg met
n

Messina glas in lood
isolatieglas
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Middelburg met
n
n

n

n

blank of mat isolatieglas
mat block isolatieglas

blank isolatieglas

mat block
isolatieglas

n

n

mat isolatieglas

Messina glas in
lood isolatieglas

Vathorst
FSC® multiplex voordeur
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Ypenburg
FSC® multiplex voordeur

IJburg
FSC® multiplex voordeur

CITY LINE

Lisse

Sassenheim

Rijnsburg

ook leverbaar in FSC® hardhout

ook leverbaar in FSC® hardhout

n

met

blank of mat isolatieglas
mat block isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

n

Rijnsburg

met

n

Messina glas in lood
isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout
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Veiligheid bij uw voordeur
Houd bij de keuze van de voordeur al rekening met uw veiligheid.
Austria Deuren biedt sluitwerk en deurbeslag dat voldoet aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op de volgende pagina vindt u een
compleet programma voordeurbeslag.

Amersfoort

met

Voorburg

met

n

n

Deventer met

Raalte met

Delft met

Warmond met

n

n

n

n

blank of mat isolatieglas
n mat block isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

blank of mat isolatieglas

blank of mat isolatieglas
n mat block isolatieglas

blank of mat isolatieglas

blank of mat isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

blank of mat isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

DEURBESLAG
SQUARE buitendeurset RVS

S3
S1

S4

S5

S2
S6

S7

S9

S8

S10

S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.
S7.
S8.
S9.
S10.

voordeurknop LSQ60V
voordeurknop LSQ61V
naamplaatje LSQ120
beldrukker LSQ50
beldrukker LSQ65
huisnummer LSQ-HN150
briefplaat LSQ620
binnenklep LSQ620bi
veiligheidsrozet LSQ-Veil-KT
veiligheidsrozet LSQ-Veil

B1.
B2.
B4.
B3.
B5.
B6.
B7.
B8.
B9.

voordeurknop LB701V
voordeurknop LB55V
beldrukker LB50
naamplaatje LB120
beldrukker LB51
huisnummer LBHN100
briefplaat LB520
veiligheidsrozet LB-Veil-KT
veiligheidsrozet LB-Veil

N1.
N2.
N3.
N4.
N5.
N6.
N7.
N8.
N9.

voordeurknop Robot Grande
voordeurknop Sfero Grande
beldrukker F515
beldrukker F510
huisnummer HN80
briefplaat F535
binnenborstel F535bi
veiligheidsrozet R-Veil-KT
veiligheidsrozet R-Veil

BASIC buitendeurset RVS
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B3
B1

B4

B6

B5

B2

B7

B8

B9

NOSTALGIE buitendeurset titaan RVS

N3
N1

N5

N4

N2

N6

N8

N7

N9
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Uw leverancier:

Austria Deuren BV - Postbus 113 - 2160 AC Lisse - 2e Poellaan 10 - 2161 CJ Lisse - Nederland
t (0252) 43 44 45 - f (0252) 43 44 01 - info@austria.nl - www.deuren.nl

Ik kies voor klasse in huis

BESTELFORMULIER AUSTRIA CITY LINE VOORDEUREN
Kies uit drie opties:
City Line Plus: voordeur in standaardmaat uit voorraad leverbaar
City Line Pro: voordeur eventueel op maat en met deelbewerkingen
City Line Premium (z.o.z.): voordeur compleet ingemeten, gespoten en gemonteerd

CITY LINE PLUS

Direct uit voorraad leverbaar in de afmetingen 88 x 211,5 mm / 93 x 211,5 mm.
Grijs voorbehandeld

1

deurmodel:

glas:

afmeting (b x h):
draairichting:

1

Voorzien van door u gewenste deelbewerkingen;
grijs voorbehandeld; levertijd 2 weken

mm

CITY LINE PRO
deurmodel:

glas:

afmeting (b x h):
draairichting:

weldorpel monteren:

vlak onderzijde deur
verhoogd:

mm

sponning onderzijde deur:
sluiting:

mm + gemonteerde weldorpel

infrezing en meeleveren van driepuntssluiting KFV2502
alleen infrezing KFV driepuntssluiting
slotgat t.b.v. Nemef 1200: hart krukgat op

mm uit onderzijde deur

anders:
tochtvaldorpel:

infrezing en meeleveren van Luvema tochtvaldorpel
alleen infrezing t.b.v. Luvema tochtvaldorpel

briefsleuf

standaard briefsleuf 50 x 290 mm
afwijkende briefsleuf

mm

rooster spuiten:

RAL-kleur:

(geldt alleen voor deuren met sierrooster)

scharnierinkrozingen:

4 x t.b.v. 201,5/211,5 cm (89 x 89 mm op 118 / 318 / 958 / 1798 mm)
4 x t.b.v. 231,5 cm (89 x 89 mm op 118 / 318 / 1158 / 1998 mm)

Afleveren:
afleveren bij dealer:

CITY LINE PREMIUM

mm

BESTELFORMULIER AUSTRIA CITY LINE VOORDEUREN

deurmodel:

glas:

afmeting (b x h):
draairichting:

opties:
tochtvaldorpel

deur spuiten: RAL-kleur

briefsleuf

rooster spuiten: RAL-kleur

deurbeslag:
SQUARE

BASIC

NOSTALGIE

knop (S1)

knop (B1)

knop (N1)

knop (S2)

knop (B2)

knop (N2)

naamplaat (S3)

naamplaat (B3)

bel rond (N3)

bel vierkant (S4)

bel rond (B4)

bel ovaal (N4)

bel rechthoek (S5)

bel ovaal (B5)

huisnummer (N5)

huisnummer (S6)

huisnummer (B6)

briefplaat (N6)

briefplaat (S7)

briefplaat (B7)

binnenborstel (N7)

binnenklep (S8)

veil.rozet kerntrek (B8)

veil.rozet kerntrek (N8)

veil.rozet kerntrek (S9)

veil.rozet (B9)

veil.rozet (N9)

veil.rozet (S10)

ja, ik wil bovenstaande deur laten monteren.
De deur wordt dan eerst ingemeten bij mij thuis.
De deur wordt op maat besteld, in de gewenste RAL-kleur gespoten, voorzien van glas, hang- en sluitwerk en beslag en thuis gemonteerd.

naam
adres
postcode / plaats
telefoon
e-mail

Ik kies voor klasse in huis

