Klasse in huis!
binnendeuren

buitendeuren

kozijnen

deurbeslag

accessoires

I N H O U D S O P G AV E
Austria Deuren
Modern, retro of klassiek; welke woonstijl u ook
heeft, Austria Deuren biedt vele deur en kozijn
oplossingen voor uw interieur! Maak kennis met
het brede programma binnen- en buitendeuren.
Laat u vervolgens inspireren door onze suggesties

Binnendeuren

om uw wens compleet in te vullen: kozijnen,

Sense

hang- en sluitwerk, deurbeslag, deurlijsten en

Balance

10

Entry

16

Moderno

20

Blijf op de hoogte van de meest actuele

Dutch Line

26

informatie over producten en prijzen of vind

Colour Lux Plus

30

uw Austria Deuren-dealer op DEUREN.NL

Classic

36

Kamerhoge deuren

40

Glas in lood

42

Boarddeuren en HPL deuren

44

Sloten en scharnieren

45

Kozijnen

46

Deurlijsten en plinten

48

Dubbele deuren

50

Swipe schuifdeursysteem

52

glas, Austria Deuren heeft altijd een passende
oplossing voor uw huis!
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AUSTRIA DEUREN, KLASSE IN HUIS!

K WA L I T E I T v a n
Austria Deuren
Austria Deuren is al meer dan 60 jaar leverancier
van kwaliteitsdeuren en bijbehorende
accessoires, uit voorraad tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Alle deuren hebben een gedegen
constructie, zijn makkelijk af te werken en

Deurbeslag

worden gemaakt van uitsluitend hoogwaardige

Square

54

Basic

56

Wings

58

deuren minimaal 5 jaar garantie.

Nostalgie

60

Meer uitgebreide informatie is beschikbaar

Best Buy

63

en duurzame materialen. Zo wordt een uitgebreid
assortiment binnendeuren geproduceerd met
FSC® gecertificeerd hout en geldt voor alle

op DEUREN.NL.

Buitendeuren
City Line voordeuren

64

Achter- en terrasdeuren

72

SENSE

SENSE
binnendeuren passen perfect in uw moderne
interieur. De glasdeuren bevatten geen
glaslatten, waardoor de deuren aan beide zijden
dezelfde uitstraling hebben. Alle
opdekdeuren zijn kant en klaar wit
afgelakt.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten. Zie foto op de linkerpagina:

Kozijn:

Basic Kozijn

(blz. 46)

Deur: 	Bright-H803 met mat
vlak glas
Deurkruk: LSQ-1 mat rvs

(blz. 54)

Scharnier:	Swing verdekt scharnier
VS-19 mat chroom

(blz. 45)

Shine

Slot:	Magneet loopslot rvs
4
Plint:

model 1200

(blz. 45)

Modern

(blz. 49)

Bright-H803 met
blank vlak glas
mat vlak glas

LSQ-5 mat rvs

LSQ-1 mat rvs

Eagle mat chroom

Glow

Bright-H804 met
blank vlak glas
mat vlak glas

Swift mat chroom
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SENSE
KANT EN
KLAAR wit
afgelakt
Met de SENSE opdekdeuren kunt u op een snelle
en makkelijke manier uw huidige deuren
vervangen. De SENSE opdekdeuren zijn kant en
klaar wit afgelakt en kunnen direct opgehangen
worden. In heel korte tijd heeft u fraaie
afgelakte deuren in uw huis die niet meer
geschilderd hoeven te worden. Natuurlijk zijn
de deuren ook uitstekend geschikt voor een
nieuwbouw situatie.

Hoe werkt
het?
Flash
6

Brave-H802 met
blank vlak glas
mat vlak glas

U haalt de paumelles en slot uit uw oude
opdekdeur en plaatst die terug in de SENSE deur.
Krukgat boren, uw favoriete deurkruk monteren
en uw deur is in een handomdraai klaar voor
plaatsing. Praktisch, mooi en perfect voor
renovatie.

Wave

Brave-H803 met
blank vlak glas
mat vlak glas

Beam

Brave met
blank vlak glas
mat vlak glas

Brave-V802 met
blank vlak glas
mat vlak glas
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SENSE
LSQ-4 mat rvs

Falcon mat chroom

Sparrow mat chroom

Move
8

Bright met
blank vlak glas
mat vlak glas

Bright-V1102 met

LSQ-1 gepolijst rvs
9

blank vlak glas
mat vlak glas

blank vlak glas

mat vlak glas

SENSE glas
De strakke moderne glasdeuren Bright en Brave worden inclusief gemonteerd glas geleverd.
Dit gelaagde veiligheidsglas is leverbaar in blanke of matte uitvoering.

BALANCE

BALANCE
binnendeuren: fraaie paneeldeuren die naadloos
passen in elk interieur. Voor de glasdeuren is
een ruime keuze aan glas beschikbaar.

KANT EN
KLAAR wit
afgelakt
Met de BALANCE opdekdeuren kunt u
op een snelle en makkelijke manier
uw huidige deuren vervangen.
De BALANCE opdekdeuren zijn kant en
klaar wit afgelakt en kunnen direct opgehangen
worden. In heel korte tijd heeft u fraaie afgelakte
deuren in uw huis die niet meer geschilderd
hoeven te worden. Natuurlijk zijn de deuren ook
uitstekend geschikt voor een nieuwbouw situatie.
Let bij uw keuze voor de glasdeuren op het ‘opdek
al afgelakt’ symbool.

Seattle
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PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN

New York met
blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten. Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Facet

(blz. 49)

Kozijn:	Inmetselkozijn opdek
wit gegrond FSC grenen

(blz. 47)

Deur:

New York met blank vlak glas

Deurkruk:

Roboquattro

(blz. 58)

Slot:

Wit loopslot model 1200

(blz. 45)

New York met
Udine glas in lood (met facetglas)
Torino glas in lood (met vlak glas)

New York met
Bologna glas in lood
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BALANCE
De deuren met het ‘al afgelakt symbool’ zijn in
opdek uitvoering ook wit afgelakt leverbaar.
Eventueel glas wordt fabrieksmatig gemonteerd.
Deze afgelakte opdekdeuren besparen u veel tijd
tijdens montage en leveren snel een fraai
afgewerkt resultaat in uw woning.

Memphis
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Detroit met
blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas

Tucson

Mach mat chroom

Robin mat nikkel

Robot mat chroom

Tulsa

Jersey met
blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
halfmat vlak glas
satijn vlak glas

Fresno met
blank vlak glas
blank facetglas
satijn facetglas

halfmat vlak glas
satijn vlak glas
byzantijn glas

Bluebird mat nikkel

Fresno met
Torino glas in lood (met vlak glas)
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BALANCE
LB-2 mat rvs

LB-7 mat rvs

Tender mat chroom

Oakland
14

Fremont met

Madison

LB-14 mat rvs
15

blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

BALANCE glas
De deuren met het ‘al afgelakt

Voor de BALANCE deuren is een royale keuze

symbool’ zijn in opdek uitvoering

aan glas beschikbaar. Bij de wit afgelakte

ook wit afgelakt leverbaar.

opdekdeuren wordt het glas standaard

Eventueel glas wordt fabrieksmatig

gemonteerd. Let bij deze opdekdeuren bij uw

gemonteerd. Deze afgelakte

keuze voor het glas op het ‘opdek al afgelakt’

opdekdeuren besparen u veel tijd

symbool.

tijdens montage en leveren snel een
fraai afgewerkt resultaat in uw

blank vlak glas

halfmat vlak glas

byzantijn glas

satijn facetglas

satijn vlak glas

Torino glas in lood, meer
informatie op bladzijde 42 / 43

woning.

blank facetglas

ENTRY

ENTRY
binnendeuren met karakter en een semiklassieke uitstraling. Voor de glasdeuren is
een ruime keuze glas beschikbaar.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten. Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Klassiek

(blz. 49)

Kozijn: 	Inmetselkozijn wit gegrond
FSC grenen
Deur:

(blz. 47)

Boston

Deurkruk: 	1932 rond rozet geveerd
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mat nikkel

(blz. 60)

Neut:

Hollandse neut

(blz. 49)

Deurlijst:

BR1

(blz. 48)

Scharnier: Kogellagerscharnier rvs

(blz. 45)

Slot:

(blz. 45)

Rvs loopslot model 1200

Tampa
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Dallas

Brady met
blank facetglas
satijn facetglas

ENTRY
Modulo L mat chroom

LB-1 mat rvs

Robodue chroom

Boston
18

Reno met

LB-5 mat rvs

ENTRY
glas

blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

Model Brady kan worden geleverd
met blank of satijn facetglas,
eventueel gemonteerd in de deur.
Bij het model Reno zijn maar liefst
zeven glassoorten beschikbaar,
waaronder drie types fraai glas in
lood.

Reno met
Udine glas in lood (met facetglas)
Torino glas in lood (met vlak glas)

Reno met
Bologna glas in lood

blank vlak glas

satijn vlak glas

blank facetglas

satijn facetglas

glas in lood, meer informatie op
bladzijde 42 t/m 45
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MODERNO

MODERNO
binnendeuren die uitstekend passen in een
modern en trendy interieur. Voorname
binnendeuren met brede stijlen, dikke panelen
en gemonteerd blank of mat veiligheidsglas.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten.
Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Modern

(blz. 49)

Kozijn:

Ecosy Kozijn

(blz. 46)

Deur:

Dream met mat vlak glas

Deurkruk: Skylark mat nikkel

(blz. 59)

Scharnier:	Swing verdekt scharnier
VS-19 mat chroom

(blz. 45)

Magneet:	loopslot rvs
model 1200

(blz. 45)

Cloud
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Dream met
blank vlak glas
mat vlak glas

LSQ-1 mat rvs

Pelican met nikkel

Blackbird mat nikkel

LSQ-7 mat rvs

Dream-H265 met
blank vlak glas
mat vlak glas

Spark met
blank vlak glas
mat vlak glas
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MODERNO

Cool
22

Star-H263 met

Star-H264 met

blank vlak glas
mat vlak glas

blank vlak glas
mat vlak glas
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LSQ-2 gepolijst rvs

LB-8 mat rvs

Skylark mat nikkel

Stone

Star-H803 met

Star-H804 met

blank vlak glas
mat vlak glas

blank vlak glas
mat vlak glas

VL-125 mat rvs

MODERNO
LSQ-3 mat rvs

Falcon mat chroom

Cave
24

Star met
blank vlak glas
mat vlak glas

Star-V1102 met

LSQ-1 op schild mat rvs
25

blank vlak glas
mat vlak glas

blank vlak glas

mat vlak glas

MODERNO glas
Deurmodellen Spark, Star en Dream zijn voorzien van gemonteerd gelaagd mat of blank
veiligheidsglas. Beide kanten zijn vlak en glad waardoor het glas eenvoudig te reinigen is.

DUTCH LINE

DUTCH LINE
binnendeuren zijn de optimale mix tussen een
moderne en een retro stijl. Een facetprofiel en
vlakke panelen, maar ook met een authentieke
dubbele onderdorpel.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten.
Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Facet

(blz. 49)

Kozijn: 	Inmetselkozijn wit gegrond
FSC grenen
Deur:

(blz. 47)

Doorn met Bari glas in lood

Deurkruk: 	1938 rond rozet

Neut:
26

mat nikkel

(blz. 61)

Hollandse neut

(blz. 49)

Deurlijst: BR3

(blz. 49)

Scharnier: Bladpaumelle rvs

(blz. 45)

Slot:

Ede

blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

Rvs loopslot model 1200 (blz. 45)

Laren met
blank vlak glas
satijn vlak glas

Barneveld met

Laren met
Bari glas in lood

Montfoort met
blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas
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DUTCH LINE
LB-10 mat rvs

Robotre mat chroom

1936L mat nikkel

Zeist
28

Doorn met
blank vlak glas
satijn vlak glas

Doorn met

1932 vierkant rozet mat nikkel / ebben
29

Bari glas in lood

blank vlak glas

satijn vlak glas

DUTCH LINE glas
Alle DUTCH LINE glasdeuren kunnen worden voorzien van blank of satijn glas met of zonder
facetrand. Voor de modellen Laren en Doorn is bovendien Bari glas in lood beschikbaar.

Bari glas in lood

COLOUR LUX PLUS

COLOUR LUX
PLUS
binnendeuren worden gemaakt volgens
traditionele specificaties: gesloten verbindingen,
geboste panelen en een gedeelde onderdorpel.
Vakmanschap pur sang.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten. Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Facet

(blz. 49)

Kozijn:	Inmetselkozijn wit gegrond
FSC grenen
Deur:

(blz. 47)

Rouen met Udine glas in lood

Deurkruk: 	1934 klaverrozet

30

mat nikkel

(blz. 60)

Neut:

Hollandse neut

(blz. 49)

Deurlijst:

BR3

(blz. 48)

Scharnier: Bladpaumelle rvs

(blz. 45)

Slot:

(blz. 45)

Rvs loopslot model 1200

Brest met
Udine glas in lood (met facetglas)
Torino glas in lood (met vlak glas)

Lyon

Brest met
blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

Brest met
Verona glas in lood

Brest met
Bologna glas in lood
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COLOUR LUX PLUS

1950 bakeliet

1932 ovaal schild mat nikkel / ebben

Caen
32

Tours met
blank facetglas
satijn facetglas

Rouen met
blank facetglas
satijn facetglas

Rouen met
Verona glas in lood

Rouen met
Udine glas in lood (met facetglas)
Torino glas in lood (met vlak glas)

Rouen met
Bologna glas in lood
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COLOUR LUX PLUS

Limoges
34

Marseille met

Toulouse
35

blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

blank facetglas

satijn facetglas

COLOUR LUX PLUS glas
Glasdeuren krijgen meer cachet met gemonteerd facetglas of satijn glas. Of kies één
van de vier luxe uitvoeringen glas in lood; perfect te combineren met nostalgisch
deurbeslag.

Perpignan met
blank facetglas
satijn facetglas
blank vlak glas
satijn vlak glas

glas in lood, meer informatie op
bladzijde 42 t/m 45

CLASSIC

CLASSIC
binnendeuren zijn luxe stijldeuren met een
prominent karakter. Ze zijn voorzien van een
klassieke profilering en fraaie bossing panelen.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten. Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Klassiek

(blz. 49)

Kozijn:	Inmetselkozijn wit gegrond
FSC grenen
Deur:

(blz. 47)

Sneek

Deurkruk:	1815 rond rozet
mat nikkel

(blz. 60)

Neut:

Hollandse neut

(blz. 49)

Deurlijst:

BR5

(blz. 48)

Scharnier: Kogellagerscharnier rvs

(blz. 45)

Slot:

(blz. 45)

Rvs loopslot model 1200

Gouda

36

Veere met
blank facetglas
satijn facetglas

Veere met
Udine glas in lood (met facetglas)

Veere met
Verona glas in lood

Veere met
Bologna glas in lood
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CLASSIC

1932 ovaal rozet mat nikkel / ebben

1934 klaver rozet mat nikkel / ebben

1925 rond rozet mat nikkel

Muiden
38

Naarden met

Sneek

1930 vierkant rozet mat nikkel / ebben

blank facetglas
satijn facetglas

blank facetglas

satijn facetglas

CLASSIC glas
Om het klassieke karakter van CLASSIC binnendeuren extra te accentueren, is facetgeslepen
glas leverbaar. Daarnaast kan bij deurmodel Veere worden gekozen uit drie soorten
authentiek glas in lood.

glas in lood, meer informatie op
bladzijde 42-43
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KAMERHOGE DEUREN

KAMERHOGE
VLAKKE
BINNEN
DEUREN
Een vlakke moderne deur, die net zo hoog is als
uw kamer! Dat kan met de nieuwe kamerhoge
deuren; voor kamerhoogte tot 270 cm en
inkortbaar in elke gewenste maat.

PASSENDE BINNENDEUR OPLOSSINGEN
Kies voor gemak, bespaar kosten en stel een
complete deur-kozijn-combinatie samen!
De combinatie kan aangevuld worden met
bijpassende deurkruk, slot, scharnieren en
plinten. Zie foto op de linkerpagina:

Plint:

Modern

(blz. 49)

Kozijn:

Basic Kozijn

(blz. 46)

Deur:

Kamerhoge deur

Deurkruk:

Best Buy 204 V rvs

(blz. 63)

Scharnier: 	Verdekte scharnieren
40

VS-19 mat chroom

(blz. 45)

lengte 240 cm

Slot: 	Magneet loopslot rvs
model 1200

Kamerhoge deur

Kamerhoge deur
lengte 250 cm

(blz. 45)

Kamerhoge deur
lengte 260 cm

Kamerhoge deur
lengte 270 cm
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GLAS IN LOOD

42

43

GLAS IN LOOD
elementen zijn opgebouwd uit afzonderlijke
ruitjes, die zijn gevat in authentieke
loodstrips. De buitenranden van het glas in
lood zijn 12 mm breed. Hierdoor past het glas
in lood perfect in de sponning van de deur en
is de loodstrip rondom zichtbaar.

Udine
geheel in blank facetglas

verkrijgbaar bij:
Balance: New York
Entry: Reno
Colour Lux Plus: Brest, Rouen
Classic: Veere

Bologna
randen en ruitvormige centrumdelen
in blank glas, rest in mat glas
verkrijgbaar bij:
Balance: New York
Entry: Reno
Colour Lux Plus: Brest, Rouen
Classic: Veere

Torino
geheel in blank vlak glas

verkrijgbaar bij:
Balance: New York, Fresno
Entry: Reno
Colour Lux Plus: Brest, Rouen

Verona
g rote centrumdelen in mat glas,
rest in blank glas
verkrijgbaar bij:
Colour Lux Plus: Brest, Rouen
Classic: Veere

Bari
geheel in blank vlak glas

verkrijgbaar bij:
Dutch Line: Doorn, Laren

VLAKKE DEUREN

SLOTEN EN SCHARNIEREN
Binnendeurslot model 1200 met witte voorplaat

loopslot

kastslot

dag- en nachtslot

cilinderslot

vrij-bezetslot

dag- en nachtslot

cilinderslot

vrij-bezetslot

Binnendeurslot model 1200 met rvs voorplaat

loopslot

Boarddeur dicht
44

Boarddeur kleine glasopening

stomp of opdek

stomp of opdek

Boarddeur grote glasopening

kastslot

Magneet binnendeurslot model 1200 met rvs voorplaat
45

stomp of opdek

Stompe boarddeuren dicht en met glasopening
voorbewerkt
met honingraat-, kanaalspaan-, of volspaanvulling
dicht of met kleine of grote glasopening
GND 30 en 60 minuten brandvertragende deuren

loopslot

dag- en nachtslot

vrij-bezetslot

sluitplaat afsluitbaar

sluitplaat loopslot

sluitplaat afsluitbaar

sluitplaat loopslot

Magneet binnendeurslot model 600 met rvs voorplaat

honingraatvulling

kanaalspaanvulling

volspaanvulling

GND-brandvertragend
30-minuten NEN-EN-1634

GND-brandvertragend
60-minuten NEN-EN-1634

HPL-deur
honingraatvulling

loopslot

cilinderslot

vrij-bezetslot

Afgelakte opdek boarddeuren dicht en met glasopening
afgelakt in RAL1013 (bij benadering) of RAL9010
met honingraat- of volspaanvulling
dicht of met kleine of grote glasopening
30 minuten brandvertragende deuren

Swing verdekte scharnieren

Traditionele scharnieren

HPL-deur dicht
honingraatvulling

volspaanvulling

brandvertragend 30-minuten
NEN6069

stomp
kleur 1040 (wit)
met honingraatvulling
verdekte hardhouten kantlatten

VS-19 budget steel

VS-19 mat chroom

VS-19 chroom

VS-21 mat chroom

kogellagerscharnier

bladpaumelle

KOZIJNEN

Basic kozijn
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renovatiekozijn t.b.v stompe binnendeuren
zonder bovenlicht
wit voorbehandeld naaldhout
met smalle architraaf
t.b.v. stompe binnendeuren
t.b.v muurdikte 70 of 100 mm
deurbreedte 53 t/m 103 cm

Basic kozijn
renovatiekozijn t.b.v stompe binnendeuren
met bovenlicht
wit voorbehandeld naaldhout
met smalle architraaf
t.b.v. stompe binnendeuren
t.b.v muurdikte 70 of 100 mm
deurbreedte 53 t/m 103 cm

Inmetselkozijn

Inmetselkozijn

zonder bovenlicht
wit voorbehandeld grenen of hardhout
t.b.v. stompe of opdekdeuren
t.b.v muurdikte 70 of 100 mm
bovendorpel inkortbaar

DEUR-KOZIJNC O M B I N AT I E
Austria deuren maakt het voor u makkelijk: een
binnendeur gemonteerd in een houten kozijn;
kant en klaar voor plaatsing in uw wand. Deze
deur-kozijn-combinaties zijn met honingraatboarddeuren uit voorraad leverbaar. Echter, op
bestelling is elke andere combinatie met luxe
binnendeuren en hang- en sluitwerk mogelijk!

Voordelen:
Perfect afgehangen stompe deur
Geen lastige, tijdrovende werkzaamheden
op de bouwplaats
Ook brandvertragende combinaties leverbaar

Ecosy kozijn
luxe renovatiekozijn t.b.v stompe binnendeuren
zonder bovenlicht
wit voorbehandeld naaldhout
met brede architraaf
t.b.v. stompe binnendeuren
t.b.v muurdikte 70 of 100 mm
deurbreedte 53 t/m 103 cm

Ecosy kozijn
luxe renovatiekozijn t.b.v stompe binnendeuren
met bovenlicht
wit voorbehandeld naaldhout
met brede architraaf
t.b.v. stompe binnendeuren
t.b.v muurdikte 70 of 100 mm
deurbreedte 53 t/m 103 cm

Schilderklaar
Scherpe prijs door fabrieksmontage

met bovenlicht
wit voorbehandeld grenen of hardhout
t.b.v. stompe of opdekdeuren
t.b.v muurdikte 70 of 100 mm
bovendorpel inkortbaar
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DEURLIJSTEN EN PLINTEN
DEURLIJSTEN EN
PLINTEN
Geef uw interieur extra karakter met luxe deurlijsten als afwerking van uw
kozijn en bijpassende plinten langs de vloer. Welke deurlijst en plint past bij
u? Wij bieden u hier een paar suggesties, maar de keuze is geheel aan u.
De neut zorgt voor een fraaie overgang van de deurlijst naar de plint.

Deurlijst BR1

Deurlijst BR2

Deurlijst BR6

70 x 12 mm

80 x 17 mm

70 x 12 mm

Combineert mooi bij:
Entry, Classic, Colour
Lux Plus

Combineert mooi bij:
Entry, Classic, Colour
Lux Plus

Combineert mooi bij:
Sense, Moderno
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Deurlijst BR3

Deurlijst BR5

Plint modern

70 x 12 mm

70 x 12 mm

120 x 16 mm

Combineert mooi bij:
Balance, Dutch Line,
Colour Lux Plus

Combineert mooi bij:
Entry, Classic

Combineert mooi bij:

Plint facet
120 x 16 mm
Sense, Moderno

Plint klassiek
120 x 16 mm
Combineert mooi bij:

Entry, Classic, Colour Lux Plus

Combineert mooi bij:

Balance, Dutch Line, Colour Lux Plus

Neut Modern

Neut Hollands

130 x 84 x 18 mm

130 x 84 x 18 mm

DUBBELE DEUREN

DUBBELE
DEUREN
Of het nu schuifdeuren zijn of openslaande

“en suite”-deuren, DUBBELE DEUREN brengen
altijd sfeer en licht in de woonkamer. Voor het
fraai afdichten van deurenstellen zijn diverse
sluitsystemen en naalden leverbaar, zelfs voor
opdekdeuren!

Aanslaglatten uni

Set aanslaglatten facet

Combineren goed bij deuren
uit de series:
Sense
Entry
Moderno
Classic

Combineren goed bij deuren
uit de series:
Balance
Colour Lux Plus
Dutch Line
Classic

50
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Sluitnaald
g eschikt voor alle stompe
binnendeuren uit ons programma

Set tongnaalden
g eschikt voor alle stompe
binnendeuren uit ons programma

Aanslagnaald voor dubbele
schuifdeuren
g eschikt voor alle stompe
binnendeuren uit ons programma

Tongnaald voor
opdekdeuren
g eschikt voor alle opdek
binnendeuren uit ons programma

Set aanslaglatten uni met
ingebouwde Rapido deurnaald
Combineren goed bij deuren
uit de series:
Sense
Entry
Moderno
Classic

SWIPE

SWIPE
De praktische en ruimtebesparende schuifdeur

oplossing voor elke binnendeur uit het Austria Deuren programma.

Bij montage aan de wand kan de rail uit het zicht worden genomen met een fraaie afwerkkoof.
SWIPE 400 is geschikt voor twee schuivende deuren en is ook leverbaar met synchroonsluiting: trek aan de ene deur en de andere schuift gelijk open.

Swipe Light
t.b.v. alle binnendeuren tot 40 kg
lengte 200 cm
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Swipe 200 / Swipe 400
t.b.v. alle binnendeuren tot 80 kg
lengte 200 of 400 cm
Swipe 400 is geschikt voor kamer en en-suite
toepassing

Swipe 400S
t.b.v. alle binnendeuren tot 80 kg
lengte 400 cm
voorzien van synchroonsluiting
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DEURBESLAG

Buitendeurset rvs

SQUARE deurbeslag

4

Deze serie deurbeslag past perfect bij de moderne uitstraling van de series Sense en Moderno.

5

Combineer de deurkrukken op uw binnendeuren met raambeslag en het veiligheidsbeslag op uw voordeur.
Alle deurkrukken uit deze serie beschikken over een zelfverend mechanisme.

1

2

3

6

11

LSQ-1

LSQ-1

mat rvs

gepolijst rvs

LSQ-2

7

9

8

10

mat rvs
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LSQ-2

LSQ-3

gepolijst rvs

mat rvs

LSQ-4
mat rvs

12

LSQ-5

VL-125

mat rvs

mat rvs

De deurkrukken uit de Square serie
(m.u.v. LSQ-7) zijn ook leverbaar op
langschild (blind, met sleutelgat of
met toiletgarnituur)

13

14

15

1: voordeurknop LSQ60V 2: voordeurknop LSQ61V 3: voordeurknop LSQ75V 4: beldrukker LSQ50 5: beldrukker LSQ65 6: huisnummer LSQ-HN150
7: briefplaat LSQ620 8: binnenklep LSQ620bi 9: veiligheidsrozet LSQ-Veil-KT 10: veiligheidsrozet LSQ-Veil 11: naamplaatje LSQ120 12: veiligheidsset LSQ6050 13: veiligheidsset LSQ-SM50 14: greep LSQ-1035 15: greep LSQ-1045

LSQ-7
mat rvs

sleutelrozet
LSQ-BN50

Raambeslag en
accessoires rvs

cilinderrozet
LSQ-BY50

toiletset
LSQ-WC50

1

5

6

7

2
9
3

4

8

1: raamuitzetter LSQ305 2: raamuitzetter LSQ254 3: krukespagnolet KLSQ-2 4: krukespagnolet KLSQ-2K 5: draaikiepkruk LSQ-1DK
6: afsluitbaar draaikiepkruk LSQ-1DK LOCK 7: raamboompje LSQ-RB 8: schuifdeurkom LSQ150 9: meterkastknop LSQ40V 10: schuifdeurkom LSQ79

10

DEURBESLAG

Buitendeurset rvs

BASIC deurbeslag

4

Basic is een serie tijdloze deurkrukken van duurzaam rvs voor toepassing binnens- en buitenshuis.
Alle Basic deurkrukken zijn zelfverend. Bij de veiligheidssets zijn diverse combinaties met deurkrukken

1

2

5

3

6

mogelijk.

9
7

LB-1

LB-2

mat rvs (ook in gepolijst rvs)

LB-4

mat rvs (ook in gepolijst rvs)

LB-5

mat rvs

8

LB-3

10

mat rvs (ook in gepolijst rvs)

LB-7

mat rvs

mat rvs
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LB-8

LB-9

mat rvs

LB-10

mat rvs

11

mat rvs
1: voordeurknop LB701V
2: voordeurknop LB702V
3: voordeurknop LB55V
4: beldrukker LB50
5: beldrukker LB51

LB-13

LB-14

mat rvs

mat rvs

LB-18

mat / gepolijst rvs

sleutelrozet
LBN50

6: huisnummer LBHN100 100 mm
7: briefplaat LB520
400x100 mm
8: naamplaatje LB120
9: veiligheidsrozet LB-Veil-KT
9: veiligheidsrozet LB-Veil

ø 70 mm
ø 70 mm
ø 50 mm
ø 52 mm
32x61 mm

14

11: veiligheidsset LB60-50
12: veiligheidsset LBSM-50
13: greep U90
h.o.h. 300 mm
14: greep T-greep
h.o.h. 500 mm

Raambeslag en accessoires

LB-20

mat rvs

mat rvs

toiletset
LBWC50

1

2

4

5

3

6
cilinderrozet
LBY50

13

LB-15

mat rvs

LB-17

12

7

8

9

1: meterkastknop LB47V 2: schuifdeurkom LB65 3: schuifdeurkom LB41 4: wanddeurstop LB87 5: vloerdeurstop LB25 6: draaikiepkruk LB2-DK
7: draaikiepkruk LB3-DK 8: afsluitbaar draaikiepkruk LB2-DK LOCK 9: krukespagnolet KO-LB2 10: krukespagnolet KO-LB2K

10

DEURBESLAG
WINGS deurbeslag
Alle deurkrukken uit deze serie beschikken over een zelfverend mechanisme.
Bij alle deurkrukken zijn bijpassende sleutelrozetten, cilinderrozetten en toiletssets verkrijgbaar.

Robin

Starling

mat nikkel

Eagle
mat chroom

Swift
mat chroom

Falcon
mat chroom

Skylark
mat nikkel

Bluebird

mat nikkel

mat nikkel

Sparrow
mat chroom

Blackbird
mat nikkel

Buitendeurset serie RD mat chroom
58

59

Pelikan
mat nikkel

Tender
mat chroom

Mach
mat chroom

5

4
1

Modulo-L
mat chroom

Rondine
mat chroom

2

6

3

7

11

8

Fabrizio
chroom / puntini

9

Robodue
mat chroom

Robodue

Roboquattro

chroom

mat chroom
10

Robot
mat chroom

Robot
chroom

Robotre
mat chroom

1: voordeurknop Gondo
2: voordeurknop Robot Grande
3: voordeurknop Sfero Grande
4: voordeurknop Sfero
5: beldrukker F515
6: beldrukker F510
7: huisnummer HN80

80x63 mm
ø 70 mm
ø 70 mm
ø 60 mm
ø 52 mm
30x60 mm
80 mm

12
8: briefplaat QD620
400x100 mm
9: briefplaat F535
325x85mm
10: binnenborstel F535bi
325x85mm
11: veiligheidsrozet R-Veil
12: veiligheidsset Sicura SM met krukken Rondine
13: veiligheidsset Sicura 507 met kruk Rondine en knop Gondo

13

DEURBESLAG
N O S TA L G I E d e u r b e s l a g
1925
o p rond rozet, ongeveerd
mat nikkel

1934
 klaverrozet, ongeveerd
op
mat nikkel / ebben

1934
o p klaverrozet, ongeveerd
glans nikkel / ebben

1935
o p rond rozet, zelfverend
mat nikkel

1936L
o p rond rozet, zelfverend
mat nikkel

1932
o p vierkant rozet, zelfverend
mat nikkel / ebben

1938
o p rond rozet, zelfverend
mat nikkel

1932
 vierkant rozet, zelfverend
op
glans nikkel / ebben

1932
 rond rozet, zelfverend
op
mat nikkel / ebben

1932
 rond rozet, zelfverend
op
glans nikkel / ebben
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1932
1815
 rond rozet, zelfverend
op
mat nikkel / ebben

1932
 ovaal rozet, zelfverend
op
mat nikkel / ebben

1933
 ovaal rozet, ongeveerd
op
mat nikkel / ebben

1930
 vierkant rozet, ongeveerd
op
mat of glans nikkel / ebben

1932XL
 rond rozet, zelfverend
op
mat nikkel / ebben

1932
 ovaal rozet, zelfverend
op
glans nikkel / ebben

1933
 ovaal rozet, ongeveerd
op
glans nikkel / ebben

1965
 rond klikrozet, ongeveerd
op
mat nikkel / zwart

1932XL
 rond rozet, zelfverend
op
glans nikkel / ebben

o p ovaal smalschild, zelfverend
mat nikkel / ebben

1929
o p recht schild
mat nikkel

1939
o p ovaal rozet, zelfverend
mat nikkel

1931
 ovaal rozet, zelfverend
op
mat nikkel / ebben

1950
 ovaal rozet, ongeveerd
op
bakeliet

Bij alle deurkrukken zijn bijpassende
sleutelrozetten, cilinderrozetten en
toiletsets verkrijgbaar.
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DEURBESLAG

Raambeslag en accessoires mat nikkel
1

Nostalgie buitendeurset titaan rvs

2

6
2

1

3

4

7

5

3
4
5

6

7

8

9

10

8

9

12

13

11
10
62

1: voordeurknop Gondo
2: voordeurknop Robot Grande
3: voordeurknop Sfero Grande
4: voordeurknop Sfero
5: beldrukker F510
6: beldrukker F515
7: huisnummer HN80

13

14

15

16

17

18

19

8: briefplaat F535
325x85 mm
9: binnenborstel F535bi
325x85 mm
10: veiligheidsrozet R-Veil-KT met kerntrekbeveiliging
11: veiligheidsrozet R-Veil
12: veiligheidsset Sicura 507 met knop Gondo en deurkruk 1932
13: veiligheidsset Sicura SM met krukken 1932

Best Buy deurbeslag

Buitendeurset titaan goud

204 V
1

2

3

5

4

6

mat rvs

204 R
9
1: voordeurknop Gondo
2: voordeurknop Robot Grande
3: voordeurknop Sfero Grande
4: voordeurknop Sfero
5: beldrukker F510
6: huisnummer HN80

80x63 mm
ø 70 mm
ø 70 mm
ø 60 mm
30x60 mm
80 mm

205 V
mat rvs

206 V
mat rvs

8

7

10
7: briefplaat F535
8: binnenborstel F535bi
9: binnenkruk Mach
10: binnenkruk Robotre
11: veiligheidsrozet S-Veil

11
325x85 mm
325x85 mm

20

1: raamuitzetter RU1932 2: raamuitzetter RU1934 3: meterkastknop MKK40 4: vloerdeurstop F540 5: krukespagnolet K1932 6: krukespagnolet K1932T
7: krukespagnolet K1934 8: pompespagnolet P1931 9: pompespagnolet P1932 10: pompespagnolet P1934 11: greep MG1932A 12: greep MG1932B
13: greep MG1932C 14: greep MG1934C 15: schuifdeurkom F780 16: raamboompje RB1932 17: raamboompje RB1934 18: afsluitbaar raamboompje
RBA1932 LOCK 19: afsluitbaar raamboompje RBA1934 LOCK 20: draaiklepkruk 1932MDK 21: afsluitbaar draaiklepkruk 1932MDK LOCK

11
80x63 mm
ø 70
ø 70
ø 60
30x60 mm
ø 52 mm
80 mm

12

mat rvs

205 R
mat rvs

206 R
mat rvs

21
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CITY LINE

CITY LINE
voordeur
De voordeur: hét visitekaartje van uw huis! U
vindt de ideale voordeur gegarandeerd in onze
collectie CITY LINE hardhouten

voordeuren.

Welk karakter u ook kiest: klassiek, nostalgisch of
tijdloos, u bent altijd verzekerd van een perfecte
hoogwaardige voordeur die borg staat voor
levenslang woonplezier.
Alle modellen zijn in standaardmaten uit voorraad
leverbaar en naar wens in te korten. Bovendien
kunnen snel diverse deelbewerkingen worden
gedaan en passend veiligheidsbeslag meegeleverd.

Zwolle
64

ook leverbaar in FSC® hardhout

Wassenaar met
blank isolatieglas

F515 titaan rvs

HN80 titaan rvs

Robot Grande titaan rvs

R Veil titaan rvs

Noordwijk met
F535 titaan rvs

blank isolatieglas

Hoorn met
blank isolatieglas
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CITY LINE

Diverse modellen uit het CITY LINE programma
zijn nu ook leverbaar in FSC®

hardhout. De

specificaties van deze deuren zijn hetzelfde als
de merbau deuren. De FSC® hardhouten deuren
zijn echter voorzien van een v-groef tussen
stijlen en dorpels.

Maastricht
66

Heemskerk met
blank isolatieglas

Roermond met
blank isolatieglas

Zaltbommel met
blank isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

Zundert met
67

blank isolatieglas

Een voordeur
met rooster
Een klassieke voordeur heeft een voorname

Standaard worden alle

uitstraling en biedt u veiligheid en licht. Achter

voordeuren geleverd

het aluminium sierrooster is een draairaam

met een dekkende

gemonteerd. Het rooster is standaard zwart

voorbehandeling. Op

gegrond, maar kan naar wens in enkele gangbare

bestelling is echter ook maatwerk

mogelijk

kleuren worden gespoten.

in naturel merbau met een transparante
voorbehandeling. Bovendien kunnen diverse
deelbewerkingen worden gedaan, zoals een
briefsleuf, slotgatboring, tochtvaldorpel en
gemonteerde weldorpel.

Middelburg met
blank isolatieglas
mat isolatieglas
mat block isolatieglas

Middelburg met
Messina glas in lood isolatieglas

Harlingen met
blank isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

Zierikzee met
blank isolatieglas

CITY LINE
Ve i l i g h e i d b i j
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.
Vanaf blz. 54 vindt u een compleet programma
voordeurbeslag in diverse finishes.
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Sassenheim

Rijnsburg met

Rijnsburg met

ook leverbaar in FSC® hardhout

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

Messina glas in lood isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

Deventer met
blank isolatieglas
mat isolatieglas

Delft met

Sfero Grande titaan goud
69

blank isolatieglas
mat isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

F510 titaan goud

S Veil titaan goud

F535 titaan goud

F535bi titaan goud

Lisse

Amersfoort met

ook leverbaar in FSC® hardhout

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

Voorburg met
blank isolatieglas
mat isolatieglas
mat block isolatieglas

Raalte met
blank isolatieglas
mat isolatieglas

Warmond met
blank isolatieglas
mat isolatieglas
ook leverbaar in FSC® hardhout

CITY LINE

70
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IJburg

Vathorst

Ypenburg

FSC® multiplex voordeur

FSC® multiplex voordeur

FSC® multiplex voordeur

LSQ50

LSQ-Veil-KT

blank isolatieglas

mat isolatieglas

mat block isolatieglas

LSQHN150

LSQ61V

Glas in uw voordeur
Voor elk type CITY LINE voordeur is passend isolatieglas leverbaar. Kies uit blank, mat of mat block
LSQ1035

(mat glas met blanke bies). Bij de modellen Rijnsburg en Middelburg is ook speciaal Messina glas in
lood isolatieglas verkrijgbaar.

LSQ620

Messina glas in lood isolatieglas
LSQ60/50

LSQ620bi

ACHTERDEUREN
Maak achterdeuren compleet met glas,
hang- en sluitwerk en veiligheidsbeslag
van Austria Deuren. Wanneer u kiest voor

terrasdeuren met een 6- of 8-ruits
roedeverdeling, dan kan isolatieglas met
alu roedeverdeling op bestelling worden
meegeleverd.

Achterdeuren en terrasdeuren

72
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De achterdeuren bieden we in twee uitvoeringen: in meranti met smalle stijlen (12cm) en merbau met brede stijlen (14 cm).
De terrasdeuren hebben brede stijlen. De deuren met brede stijlen zijn beter geschikt voor toepassing met veiligheidsbeslag.
Alle deuren zijn voorzien van glaslatten t.b.v. isolerende beglazing aan de binnenzijde en ventisleuven aan de buitenzijde.

Alle achterdeuren en terrasdeuren zijn voorzien van een dekkende crème voorbehandeling.
Balkondeuren BW-serie

Op bestelling zijn echter ook blanke of transparant voorbehandelde deuren leverbaar.

meranti
smalle stijlen

Achterdeuren en terrasdeuren zijn zeer geschikt voor montage als dubbel deurenstel, in combinatie met de HMB terrasdeursluiting.

crème voorbehandeld

Laat u hierover informeren bij uw dealer.
BW35

BW45

BW70

BW90

1440

1466

1479

1492

Balkondeuren 1400-serie
merbau
brede stijlen
crème voorbehandeld
1427

Ameland R8

Texel

Texel R6

Vlieland

Vlieland R6

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

