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Weekamp Deuren
inspireert!
Uw eigen woning bouwen of renoveren is een spannend avontuur en
tegelijkertijd een leuke uitdaging. Met onze deuren helpen wij u graag
uw woonwensen werkelijkheid te laten worden. Weekamp Deuren zijn
échte stijlmakers: zo is uw voordeur hét visitekaartje van uw woning en
maken binnendeuren uw interieur pas écht compleet. Uiteraard hebben
wij ook bijpassende tuin- en garagedeuren in ons programma, zodat de
door u gekozen stijl tot in de finesses doorgevoerd kan worden.
Al ruim 40 jaar lang produceren wij deuren. Als innovatief familiebedrijf
met liefde voor het product, zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een van
de meest toonaangevende deurenproducenten in Nederland. Kwaliteit
staat voorop, maar daarnaast is ook de wijze waarop we zaken doen
en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke drijfveer
voor ons.
We hopen met deze brochure u te inspireren en u te helpen bij het
maken van de keuze van uw deur. Wij reiken u de nieuwste modellen
aan, voorzien van de nieuwste technieken en de vertrouwde Weekamp
kwaliteit. Uw waarborg voor onbezorgd en inbraakveilig woonplezier!
Welkom Thuis!
Met vriendelijke groet,
Johan Weekamp, directeur

3

In deze brochure vindt u een greep uit het Weekamp assortiment.
Alle overige deurmodellen, productinformatie en inspiratie vindt u op
onze website:

weekampdeuren.nl

Volg ons voor meer inspiratie:

4

Laat u inspireren op
weekampdeuren.nl

Stel uw eigen deur samen
Op de website kunt u via een handige tool gemakkelijk uw eigen deur
samenstellen. U kiest uw deur, bijpassende glasopties, beslag etc. Als uw
wensenlijst klaar is, kunt u deze doorsturen naar een dealer. De dealer
neemt dan contact met u op voor een vakkundig advies.

Bezoek de showroom in uw regio
Onze collectie wordt verkocht via specialisten. Op de website vindt u
de dichtstbijzijnde showroom bij u in de regio. Onze dealer informeert u
graag, u bent van harte welkom!

‣‣

 Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl
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Over Weekamp Deuren

Passie voor deuren
In 1978 begonnen de broers Jan en Henk Weekamp, vaklieden pur sang,
met een allround timmerwerkplaats in Dedemsvaart. Wat hun ogen
zagen, konden hun handen maken. Deuren, trappen en kozijnen werden
met veel liefde voor het vak gemaakt in een absolute topkwaliteit.
Nu, ruim 40 jaar na oprichting, vormen vakmanschap en passie voor het
vak nog steeds - en misschien wel meer dan ooit - onze drive. Weekamp
Deuren is nog altijd een familiebedrijf waar ruim 700 professionals
actief zijn. Samen maken we voor u de allerbeste deur .

Vakmanschap
Vakmanschap en toewijding vormen onze roots! Bij Weekamp Deuren
werken de allerbeste vakmensen die de puntjes op de i kunnen
zetten. Daarnaast beschikken we over de modernste
computergestuurde

machines.

Hierdoor

leveren

we

kwaliteit waar we trots op zijn. Een echte Weekamp
voordeur herkent u aan het Weekamp merkteken dat wij
aan deze deuren meegeven. Wij staan voor onze producten.

Veiligheid en Comfort
Naast kwaliteit en de mooiste deurmodellen besteden we ook veel
aandacht aan veiligheid en comfort. Al onze deuren zijn uitgebreid
getest op inbraakveiligheid, duurzaamheid en isolatie.

‣‣

 Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl
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Toon u w id entiteit met

Voordeuren
Pagina 10

K ies u w eigen stij l met

Binnendeuren
Pagina 50

H ou z icht op bu iten met

Achterdeuren &
Terrasdeuren
Pagina 134

8

G a vo o r ze ke r h e i d met

Garagedeuren
Pagina 150

Acce nt u e e r u w i nte r i e u r met

Beslag
Pagina 156

Ma a k h et u ze l f g e m a kke l i j k met

Services
Pagina 170
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WK2030

10

Voordeuren
Weekamp is in hart en nieren een producent van houten deuren. Een
Nederlands familiebedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor alle
kwaliteitsaspecten. De oorsprong van het ambacht is nog zichtbaar
in de klassieke deuren met mooie sierlijsten, gecombineerd met de
hedendaagse techniek. De resultaten van jarenlange innovatie komen
tot uiting in de toonaangevende kwaliteit, zodat deze deuren voldoen
aan alle normen van nu.
Weekamp hecht veel waarde aan duurzaamheid. Duurzaam betekent
voor Weekamp niet alleen het gebruik van FSC® gecertificeerd hout,
maar ook het vormgeven van modellen die stilis tisch de tijd doorstaan.
Ook het gebruik van isolatieglas, extra dikke deuren met geïsoleerde
panelen en de toepassing van Weekamp High Performance tochtkaders
dragen bij aan een duurzaam product.
Wij maken het graag gemakkelijk voor u. Via onze Weekamp Montage
Service worden de deuren voor u ingemeten, perfect op maat gemaakt,
afgelakt in iedere gewenste kleur en professioneel gemonteerd. Maakt
u gebruik van de Weekamp Montage Service, dan bieden wij u graag
de mogelijkheid uw deuren uit te voeren in een deurdikte van 54 mm
(standaard deurdikte is 38 mm). Hierdoor wordt uw deur beter isolerend,
veiliger en draagt deze bij aan een hoger energielabel van uw woning
(zie pagina 174).

11

WK1116 met brons rooster

Toon uw identiteit met voordeuren
Weekamp weet als geen ander dat deuren voor een groot deel de identiteit van de gevel bepalen. Daarom bieden onze
modellen een balans tussen een uitgesproken karakter en een tijdloze detaillering. En we besteden niet alleen aandacht
aan de buitenzijde van een voordeur, maar ook aan de binnenzijde. Varianten van deze klassieker vindt u op pagina 16.

‣‣

 Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl
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WK1116

Buitenzijde

14

Binnenzijde

Veiligheid en Comfort
Vindt u het belangrijk dat uw voordeur uitmuntend scoort op het gebied van veiligheid en
duurzaamheid? Wij zeker! Alle Weekamp voordeuren zijn getest op inbraakwerendheid en zijn
geschikt voor Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bovendien zorgen onze accessoires zoals isolatieglas
en een automatische tochtvaldorpel ervoor dat de kou buiten blijft.

Isolatieglas
Het

isolatieglas

is

extra

isolerend

Tochtvaldorpel
door

De

automatische

tochtvaldorpel

is

een

een speciale hoog rendement vulling. Wij

tochtwering die de naad onder de naar

adviseren om veiligheidsglas uit de Weekamp

binnen draaiende voordeur afsluit tegen

collectie toe te passen. Dit glas is gelaagd/

tocht. Zodra de deur wordt geopend gaat de

gehard en daardoor zowel inbraakveilig als

strip vanzelf omhoog.

beschermend tegen letsel.

Kerntrekbeveiliging
Veiligheidsrozetten

kerntrekbevei

Weekamp adviseert een High Performance

liging bieden extra bescherming tegen het

driepuntssluiting te laten monteren. Deze

forceren van de cilinder door 
i nbrekers.

sluit de deur op drie plaatsen tegelijk. Het is

Kijk

een betrouwbaar en uitermate veilig slot en

voor

al

het

met

Driepuntssluiting

veiligheidsbeslag

op

pagina 158-161.

biedt daarnaast een verbeterde werking van
de tochtwering.
15
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Klassieke deuren
Naast de klassieke indeling met een groot rooster biedt het
assortiment diverse varianten met smalle roosters. De deuren
met rooster zijn voorzien van een draairaam. Hierdoor kan
eenvoudig en met een veilig gevoel frisse lucht binnen worden
gelaten. Het raam is voorzien van hoogwaardige tochtwering.

‣‣

 Bekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

WK1116

WK1115

WK1153

WK1132-1

16

WK1142

WIT

Z I LV E R

BRONS

Z WA R T

GROEN

WK1116

17

WK1116

18

De bijzondere details
van roosterdeuren
De roosterdeuren van Weekamp zijn echt bijzondere deuren. Dit komt vooral door de klassieke
vormgeving met oog voor detail, zoals het fraaie lijstwerk.

Metalen rooster

Draairaam

Het metalen rooster is voorzien van een

De

zeer harde poedercoating. Het afgebeelde

de

rooster is ook in een uitvoering zonder

een

medaillon leverbaar. Model WK1116 is

hoogwaardige tochtwering. Hierdoor is

uitgevoerd

groen

ventilatie mogelijk met behoud van de

rooster. U kunt ook kiezen uit de kleuren

veiligheid. Het draairaam is voorzien van

wit, zilver, brons en zwart. Zie pagina 17.

veiligheidsisolatieglas. Zie pagina 17.

met

een

standaard

deuren

met

binnenzijde
draairaam

rooster

zijn

uitgevoerd
dat

voorzien

aan
met

is

van

Lijstwerk

Weldorpel

Deze klassieke deuren zijn voorzien van

Omdat voordeuren naar binnen draaien,

bijpassende profilering gebaseerd op het

zijn ze aan de onderkant voorzien van

historische ojiefprofiel. Ook de binnenzijde

een weldorpel die het regenwater buiten

is

houdt. Deze weldorpel is bij de klassieke

fraai

afgewerkt

met

bijpassend

lijstwerk. Zie pagina 17.

deuren in klassieke stijl vormgegeven,
voorzien van een ojiefprofilering.
19

WK1134 met zwart rooster

20

p

er

ing

Detai

l ro
n

de

r

il
of

Romantische deuren
De klassieke roosterdeuren worden ook geleverd in een
meer romantische uitvoering. Deze zijn voorzien van een
ronde profilering van de lijsten en een strakke uitvoering
van de weldorpel. U kunt kiezen tussen twee roosters met
een bloemmotief. Deze deur met vereenvoudigde klassieke
profilering is ook in onderstaande varianten beschikbaar.

‣‣
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WK1134

WK1117

WK1118

WK1145

21

WK1144

WK1364

22

De sfeer van de dertiger jaren
In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden deuren vaak
in blank gelakt hout uitgevoerd. Weekamp maakt houten
deuren uit overtuiging en levert ook replica’s in de dertiger
jaren stijl. Die modellen komen goed tot hun recht met een
transparante afwerking. Maar ook een kleur past mooi bij
deze deuren. Weekamp heeft het vakmanschap in huis dat
daarvoor nodig is.

WK1364-1

WK1362

WK1391-2

WK1363

23

WK1366

WK1364

24

Details maken de stijl
De stijl van de dertiger jaren komt vooral tot uiting in de details van de deurmodellen. Wij
hebben daar dan ook de grootste aandacht aan besteed. Dienstbodes hebben we niet meer,
maar veel van onze modellen zijn uitgevoerd met ‘boderaampjes’ waardoor men kon spreken met
een leverancier aan huis zonder de deur te hoeven openen. Nu bieden ze vooral ventilatie. Op de
linkerpagina is de fraaie binnenzijde van de deur op pagina 22 afgebeeld.

Glas in lood

Ornamenten

Deurmodel WK1364 kan zowel met blank

Ook model WK1391 is in verschillende

glas als met 2 verschillende soorten glas-

varianten

in-lood versies worden geleverd. Model 1 is

zonder ornamenten. In de versie WK1391-2

op pagina 23 afgebeeld. Op deze pagina is

met ornamenten die met name mooi

het detail afgebeeld van model WK1364-2.

passen bij een blank gelakte deur.

leverbaar.

In

de

basisvorm

Boderaampjes

Weldorpels

De boderaampjes zijn weliswaar klein

De verschillende modellen zijn uitgevoerd

maar fijn gedetailleerd en voorzien van

met in stijl uitgevoerde weldorpels. Het

tochtprofielen rondom.

lijkt een detail, maar het is een van de
echte kenmerken van de dertiger-jaren
vormgeving.

25

WK1611

26

Een woonstijl wordt voor een deel bepaald door de vormgeving, maar
vooral ook door de keuze van het materiaal. Daardoor passen houten
deuren zo goed in moderne woningen. De natuurlijke uitstraling en het
warme gevoel maken van een huis een ‘thuis’.

27

Tijdloze modellen
Voor ieder huis en iedere stijl is er een passende deur. Weekamp
deuren voldoen aan de hoogste Nederlandse kwaliteitseisen
op het gebied van inbraakveiligheid en duurzaamheid. Alle
modellen met ruiten zijn te voorzien van isolatieglas.

‣‣
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WK1313

WK1242

WK1312-1
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WK1551
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WK1611

WK2534

30
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Duetdeuren
Een goede afsluiting is belangrijk voor elke deur. Maar voor
gedeelde deuren is dit helemaal van het grootste belang.
Weekamp is specialist in het maken van gedeelde deuren
en heeft de hoogwaardige tochtwering goed onder de knie.
Weekamp levert een speciale duodeursluiting die bestaat uit
één driepuntsslot in de onderdeur en één in de bovendeur. De
bovendeur kan dan afzonderlijk van de onderdeur geopend
worden. Dit is ideaal voor de ventilatie.
Een duetdeur kunt u ook prima als achterdeur gebruiken.
Er zijn diverse modellen beschikbaar die u terug kunt
vinden op onze website. Al deze deuren zijn ook leverbaar in
ongedeelde uitvoering.

WK2534

WK2134

WK2631

WK2246

31

WK2525

WK1542
WK1912

32

Eigentijdse deuren
Onze eigentijdse deuren zijn trendy in de vlakverdeling en
detaillering. Ze gaan een leven lang mee en passen vrijwel in
iedere omgeving. Er zijn verschillende eigenzinnige modellen,
zoals de strakke deuren met een patroon van ingefreesde
groeven. En of uw voorkeur uit gaat naar veel of weinig
glas, alle uitvoeringen zijn inbraakwerend en zijn afgestemd
op isolatieglas.

WK1542

WK1722

WK1721

WK1712

33

WK1544
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Stoere deuren
Stoer, stevig en authentiek. Dat zijn elementen uit het
landelijke leven die u terugziet in deze deuren, maar
vormgegeven naar de huidige tijd. De deuren zijn leverbaar
met of zonder vensters en in verschillende vlakverdelingen
en vormen.
Omdat glas licht brengt in de hal, zijn er modellen met
glas. En of u nu weinig glas in uw voordeur wilt of veel, alles
is mogelijk. Zelfs in combinatie met een rooster, zoals bij
deurmodel WK1436. Achter het rooster zit een draairaam
met helder isolatieglas.
WK1546-1

WK1435

WK1436

WK1437

34

WK1434

35

WK1546-1

WK1545

36

Robuuste deuren
Robuust en krachtig is het ontwerp van deze deuren, met
strakke lijnen en voorzien van glas. RVS deurbeslag maakt
deze deuren helemaal af. Kijk op pagina 160 voor onze
complete collectie RVS voordeurbeslag.
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WK1545

WK1548

WK1549

WK1550

37

WK1547

WK1961

38

Stabiel en vormvast
Vochtbestendig
Hoge isolatiewaarde
Met KOMO-keurmerk
FSC® gecertificeerd

Kwaliteit en innovatie
Weekamp loopt voorop qua innovatie. De deuren op basis van
het Medite® Tricoya® extreme materiaal zijn hiervan een goed
voorbeeld. Medite® Tricoya® extreme is een bijzonder materiaal.
Volkomen glad en strak, KOMO gekeurd, FSC® gecertificeerd
en volledig weerbestendig. Deze deuren hebben dan ook het
predicaat ‘slimste exterieurproduct van het jaar’ gekregen.

‣‣
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WK1903
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Moderne deuren met
verticale accenten
Wilt u een strakke voordeur, dan zijn deze moderne deuren
echt iets voor u. Door het gebruik van de speciale Tricoya®
toplaag is het oppervlak spiegelglad. Daarbij versterkt de
verfijnde detaillering in het ontwerp het eigentijdse karakter.
Het FSC® gecertificeerde Medite® Tricoya® extreme biedt
volop ontwerp-vrijheid. Horizontale en verticale groeven
aanbrengen is uitstekend mogelijk.
Naast een volkomen glad materiaal vereist dit een absoluut
nauwkeurige productietechniek. Weekamp beschikt over de
meest geavanceerde computergestuurde freesmachines die
absolute nauwkeurigheid garanderen.

WK1961

WK1904

WK1960

WK1932
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Moderne deuren met
RVS-accenten
We kennen de uitspraak ‘eenvoud is het kenmerk van het
ware’ maar ook ‘eenheid in verscheidenheid’. Beide gaan op
voor deze deurmodellen. In de basis zijn ze een toonbeeld
van eenvoud. Maar door hun accenten onderscheiden ze zich.
De weldorpel wordt uitgevoerd met roestvast staal. Het
deurvlak kan worden voorzien van roestvast stalen belijning.
De glaslijsten aan de buitenzijde zijn strak afgewerkt en
liggen binnen het oppervlak van de deur.

‣‣
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WK2021

WK2030

WK2001
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WK2033

WK1116
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Maatwerkservice
Buitendeuren

Uw schets of idee
Deuren kunnen door ons volledig op maat gemaakt worden
op basis van een tekening of schets. Zo maken we deuren die
exact passen in de omgeving en aansluiten op uw wensen.

Gemak
Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en
onze vakmensen over een schat aan ervaring beschikken,
kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand
maatwerk leveren.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van de Weekamp
inmeet- en montageservice. Wij ontzorgen u graag door de
deuren in te meten, te produceren en uiteindelijk bij u thuis
af te hangen. U maakt op deze manier optimaal gebruik van
onze vakkennis en ervaring; een waarborg voor kwaliteit.

Extra hoge deur in Amsterdam

45

Stap 1:
Stuur uw foto of idee
naar uw Weekamp
dealer
—
Stap 2:
Weekamp maakt een
offerte en indien nodig
een uitgebreide tekening
—
Stap 3:
Na opdracht komen wij
desgewenst de deuren
bij u thuis inmeten
—
Stap 4:
Weekamp vakmensen
produceren uw deur
—
Stap 5:
Optioneel kan Weekamp
de deur voor u afhangen

Deuren passend bij de architectuur van

Deuren kunnen gemaakt worden naar uw eigen ontwerp

uw woning

Speciale details en vormen zijn

De roedeverdeling van de deuren is exact afgestemd op die

geen probleem voor de Weekamp

van de ramen

Maatwerkservice
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Maatwerkservice
Buitendeuren

Replica's van oude deuren
Voor replica’s of deuren volgens eigen ontwerp bent u
bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze
maatwerkservice

kunnen

we

bijzondere

deurmodellen

maken die perfect passen bij uw woning, zoals een oud
grachtenpand of jaren dertig woning.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Stijl en kwaliteit staan bij Weekamp Deuren hoog in het
vaandel. Weekamp Deuren beschikt over de modernste
machines en technieken. Maar ook over vakmensen die
gespecialiseerd zijn in het maken van mooie deuren. Zij
kunnen de deuren voorzien van unieke detailleringen en
maken zo de deur geheel naar uw wens.

‣‣

 Kijk op onze website voor meer informatie over
de Maatwerkservice.

Een deur met unieke toog kan

Historische replica’s worden

door ons ter plaatse worden

met behulp van moderne

opgemeten (zie pagina 172)

technieken gemaakt.
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Replica’s gemaakt met
hedendaagse technieken
—
Extra isolerende deuren
(zie pagina 170)
—
Onze technische afdeling
maakt uw perfecte deur
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Kwaliteit en Garantie
Weekamp kwaliteit
Alle Weekamp voordeuren zijn voorzien van een Weekamp kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan
dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Weekamp deuren zijn dan ook toepasbaar binnen
de belangrijkste keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving. Weekamp deurmodellen zijn wettig
gedeponeerd.

Duurzaamheid
Als verwerker van (hard)hout en houtproducten is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze
leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Weekamp is
voorloper in het gebruik van FSC® en PEFC® gecertificeerde materialen. Kijk in onze prijslijst voor alle
FSC® en PEFC® gecertificeerde producten.

Inbraakwerendheid
Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen
inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2 en voldoen hiermee aan de eisen van
het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u
de inbraakveiligheid in belangrijke mate verhoogt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op
het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen
dit keurmerk.

KOMO
KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit.
Deuren met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Een
gegarandeerd goed product.

GND

Weekamp Deuren is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende garantie organisatie gericht op
de kwaliteit en het functioneren van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse binnenen buitendeurenproducenten bij is aangesloten. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is
het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten
gespecialiseerde deurenfabrieken en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten
en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema’s zoals veiligheid en duurzaamheid centraal.
Voldoet een deur aan de eisen van GND, dan wordt er een GND-keurmerk aan de hangzijde van de
deur aangebracht.

Garantie
Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd
met 6 jaar garantie. Op binnendeuren met S-Core® kern wordt maar liefst 12 jaar garantie verstrekt.

Fabrikant van de Toekomst
Weekamp Deuren is in 2018 verkozen tot Fabrikant van de Toekomst. Uit een onafhankelijke onderzoek
door USP Marketing Consultancy onder ruim vierhonderd bouwmaterialengroothandelsvestigingen,
is Weekamp Deuren aangewezen als bedrijf dat als beste wordt gewaardeerd op het gebied van
duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling. Het onderzoek is geïnitieerd door Koninklijke Hibin.
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Binnendeuren
Elk huis heeft zijn eigen sfeer. Binnendeuren worden steeds meer
gezien als stijlmiddel en vormen een beeldbepalend onderdeel van het
interieur. Ze worden daarom bewust gekozen op hun sfeer en karakter.
Bijvoorbeeld in de vorm van de profilering. Daarbij zijn de deuren nog
van een extra persoonlijk accent te voorzien door de selectie van het
glas.
De binnendeuren van Weekamp zijn tijdloos. Het materiaal van de
deuren is FSC® gecertificeerd en voldoet aan de geldende keuringseisen
voor bouwmaterialen. Daarnaast is er een breed assortiment beslag en
lijstwerk. Op de volgende pagina’s leest u er meer over.
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WK6314

Voor iedere situatie een
passende deur

Houdt u van stoere, natuurlijke materialen? Dan passen deze
binnendeuren perfect in uw interieur. De deuren hebben een
industriële look door de minimalistische stijlen en strakke
vormgeving. Ze hebben de uitstraling van staal, maar zijn

Bij Weekamp Deuren heeft u keuze uit drie

gemaakt van hout. Ook zijn er bijpassende dichte deuren

stijlbreedtes: 50, 80 en 95 mm. De stijlbreedtes zijn

beschikbaar.

op de volgende pagina's rechtsboven aangeduid.

‣‣

Industriële deuren zijn perfect toepasbaar als draai-, schuifK ijk voor meer informatie op

of taatsdeur.

weekampdeuren.nl/stijlbreedte

52

Industrieel en
huiselijk is het
thuis van nu

ON.00.31

53

F2.05.75

G0.05.75

WK6308

WK6307

WK6314

= hangzijde deur

54

80mm
STIJLBREEDTE

Industrieel en
huiselijk is het
thuis van nu

DETAIL RECHTE
PROFILERING MET
INVISIBLE BEGLAZING

WK6312

Beslag

SLIM ROUND RVS PREMIUM

SLIM SOLID BL ACK

Voor deze serie zijn smalle sloten leverbaar die perfect
passen in de ranke 80 mm stijlen.
Glasopties
Deze

deuren

worden

beglaasd

met

de

invisible

beglazingsmethode. Er worden geen glaslatten toegepast
waardoor de deuren een strakke afwerking hebben.
Alle modellen
Op onze website vindt u alle deurmodellen in
deze serie.

WK6301

55

WK6312 dubbel

56

80mm

WK6308 dubbel

Deze deuren met industriële look zijn perfect toe
te passen als dubbele deuren. Door de smalle
stijlen wordt er veel lichtinval gecreëerd. De
unieke vormgeving zorgt ervoor dat de deuren
echte eyecatchers in het interieur zijn.

‣‣

WK6316 dubbel

57

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

STIJLBREEDTE

Industriële
openslaande
deuren

WK6308 dubbel

58

80mm

Weekamp taatssysteem is geschikt voor alle
binnendeurmodellen van Weekamp
(m.u.v. WK6328, WK6332 en WK6334)
Beslag

STEADY BL ACK
800MM

SMART RVS
700MM

WEEKAMP TAATSSYSTEEM

Wilt u een minimalistisch, strak en elegant
geheel in uw interieur? Kies dan voor de
taatsdeuren van Weekamp. Het unieke kenmerk
van een taatsdeur is dat deze zowel naar binnen
als buiten te draaien is. Het taatssysteem is
volledig onzichtbaar verwerkt in de deur en
wordt bevestigd op de vloer en aan het plafond.
Hierdoor is een kozijn niet noodzakelijk en krijgt
u een strak eindresultaat. De deuren gaan
soepel open en dicht (soft-close). Daarnaast
zijn ze zelfsluitend én vast te zetten op 90°.

‣‣
WK6306 dubbel

59

K ijk voor meer informatie op
weekampdeuren.nl/taatsdeuren

STIJLBREEDTE

Industriële
taatsdeuren

WK6361 dubbel

60

95mm

WK6358 dubbel

Deze serie deuren past perfect in een moderne strakke
interieurstijl. Ze zijn verkrijgbaar met diverse ruitverdelingen.

DETAIL INVISIBLE SCHARNIEREN

DETAIL MAGNETISCH SLOT

Meer informatie, zie pagina 163.

ON.00.21

61

SN.02.67

0N.00.81

STIJLBREEDTE

Modern strak

WK6360

WK6357

WK6358

62

95mm

DETAIL RECHTE
PROFILERING MET
VLAK PANEEL C3

WK6356

Beslag

SLIM SQUARE BL ACK

SLIM SOLID RVS PREMIUM

Glasopties
Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er
worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een
strakke vormgeving krijgt.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6355

63

STIJLBREEDTE

Modern strak

WK6328 dubbel

Beslag

DEURKOMMEN
SLIM OVAAL BL ACK

DEURKOMMEN
VIERKANT RVS

Bij deze schuifdeuren horen strakke
schuifdeurkommen in RVS of
zwarte uitvoering.

64

50mm

WK6332 dubbel

WK6334 dubbel

Om een minimalistische look te creëren zijn deze deuren
ook leverbaar met extra smalle stijlen. Ze kunnen alleen
als schuifdeuren toegepast worden. U kunt kiezen uit
diverse designs.

65

STIJLBREEDTE

Industriële
schuifdeuren met
extra smalle stijlen

WK6501-C3

De deurmodellen met brede stijlen en hoge boven- en
onderdorpel zijn uitgevoerd met een rechte profilering. Dichte
modellen zijn voorzien van een vlak paneel. Bij de modellen
met glas is de ruit in de deur opgesloten. Daardoor ontbreken
glaslatten en krijgt de deur een strakke uitstraling.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

66

WK6502-C

Strakke
vormgeving met
een hedendaags
karakter

WK6502-C

S0.05.35

67

SN.02.77

ON.00.86

WK6501-C3

WK6603-C3

6502-C met mat glas en heldere bies

68

Strakke
vormgeving met
een hedendaags
karakter
DETAIL RECHTE
PROFILERING
MET VLAK PANEEL C3

WK65010-C3

Beslag

COMBO SQUARE RVS

FRESH RVS

Glasopties
Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er
worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een
strakke vormgeving krijgt.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK65011-C

69

WK6703-C3

70

Robuust en kleurrijk
met strakke lijnen

0N.00.81

C0.50.40

F8.40.80

Door het robuuste karakter van de brede stijlen nog extra
aan te zetten, ontstaat een reeks deurmodellen met een
eigenzinnig karakter. De maatverhouding van deze modellen
vraagt om beslag met een eenvoudig maar stoer karakter,
bijvoorbeeld in RVS.

‣‣
71

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

WK6701 -C3

WK6703-C3

WK6704-C

72

Robuust en kleurrijk
met strakke lijnen

DETAIL RECHTE
PROFILERING
MET VLAK PANEEL C3

WK6702-C

Beslag

ECO RVS

CONTRA MAT CHROME

Glasopties
Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er
worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een
strakke vormgeving krijgt.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6708-C

73

WK6504-C

74

Moderne
klassiekers

ON.00.21

ON.00.86

F2.06.84

Bij het ontwerpen van de modellen is gezocht naar
maatverhoudingen die het karakter versterken. Door te
variëren met de breedte van de stijlen en dorpels krijgt
iedere deur zijn eigen identiteit. De rechte profilering van de
stijlen en dorpels draagt bij aan het strakke uiterlijk.

‣‣
75

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

WK6503-C3

WK65013-C

WK6504-C

76

Moderne
klassiekers

DETAIL INVISIBLE
BEGLAZING

WK6509-C

Beslag

SQUARE RVS PREMIUM

FRAME PVD NICKEL

Glasopties
Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er
worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een
strakke vormgeving krijgt.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK65017-C3

= hangzijde deur

77

WK6401

78

Eigentijdse warmte
en textuur

SO.05.65

F2.05.65

E0.03.88

De deuren uit deze serie zijn ontworpen met verrassende en
echt unieke details. Door de subtiele dieptewerking vormt
de deur een fraai accent in een vlakke muur. Er zijn diverse
ontwerpen, waarbij zowel dichte deuren als deuren met glas
beschikbaar zijn.

‣‣
79

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

WK6402

WK6401

= hangzijde deur

WK6404

80

Eigentijdse warmte
en textuur

DETAIL INGELEGDE
LIJSTEN MET VLAK
PANEEL (WK6401)

WK6405

Beslag

HYDRO PVD NICKEL

RAIL RVS PREMIUM

Glasopties
Deze deuren zijn leverbaar met diverse glasopties. Er
worden geen glaslatten toegepast waardoor de deur een
strakke vormgeving krijgt.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6406

81

WK6521-A1

82

Landelijk karakter
ademt warmte

Deuren met een facetprofilering worden het meest toegepast. Dat komt
door de combinatie van een klassieke basisvorm en een strak karakter.
Daardoor is deze profilering in alle woonstijlen goed toe te passen (zie
detail pagina 85). Van dichte tot glasvarianten, van eenvoudige modellen
met een enkel paneel tot modellen met roedeverdeling.
E8.15.75

PO.05.65

G0.03.86

Kijk op pagina 120-121 voor meer informatie over de unieke kwaliteit en
S-Core® kern.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

83

WK6522-A1

WK6514-A1

WK6521-A1

84

Landelijk karakter
ademt warmte

DETAIL FACET
PROFILERING
MET RONDE
BOSSING A1

WK6520-A1
Glas-in-loodmodel 6520-1

Beslag

UNIT RVS

BREEZE PVD BRONZE

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van
helder glas tot glas in lood.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6517-A1

85

WK6243 dubbel

86

Dubbele landelijke deuren
Met deze deuren wordt het landelijke karakter naar boven gehaald. Maar ook in een modern
interieur zijn deze deuren heel mooi toepasbaar. Bovendien zijn ze handig als schuifdeuren met
een stoer zwart schuifdeursysteem. De deuren hebben aan beide zijden dezelfde uitstraling. Er
zijn diverse opties beschikbaar. Ook deze deuren zijn voorzien van de unieke S-Core® kern.

Schuifdeursysteem

Profilering

Zwart schuifdeursysteem met een stoere

Deze deuren hebben brede stijlen met een

uitstraling, geschikt voor zowel enkele

rechte profilering en gegroefde panelen.

deuren als dubbele deuren.

Klampen

Deurgreep

De deuren zijn voorzien van opgelegde

Bij deze schuifdeuren past een mooie

“klampen”.

robuuste deurgreep.

Beide

zijden van

de

deur

hebben dezelfde uitstraling.

Kijk voor ons deurbeslag op pag. 162-169.
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WK6211

WK6221

WK6242

= hangzijde deur

88

Landelijk karakter
ademt warmte

DETAIL RECHTE
PROFILERING MET
GEGROEFD PANEEL C

WK6241

Beslag

FIRM BL ACK

COAL BL ACK

Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6212

89

WK6513-A

90

Tijdloos design
veroudert nooit
De facetprofilering biedt de combinatie van een tijdloos
karakter en een strakke detaillering (zie detail pagina 93).
Het maakt de deur universeel toepasbaar in ieder interieur.
Door de brede toepassing van deze uitvoering zijn er veel
modellen in het voorraadassortiment opgenomen.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

F6.10.50

91

T6.30.10

F2.03.84

WK6564-A1

WK6511-A1

WK6513-A

92

Tijdloos design
veroudert nooit

DETAIL FACET
PROFILERING MET
RONDE BOSSING A1

WK6562-A1

Beslag

CURVE RVS PREMIUM

MOTION CHROME

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, zoals
helder glas en mat glas.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6512-A

93

WK6552-A1 Glas-in-loodmodel 6552-6

Glas in lood kan net het verschil maken in een huis. Daarom
heeft Weekamp een bijzonder assortiment beschikbaar,
van strakke vormen tot mooie kleurrijke ruiten. Bij iedere
woonstijl is een passende ruit te verkrijgen.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

94

Tijdloos heeft het
beste van alle
tijden in huis

C4.30.30

95

S8.10.65

S0.07.77

WK6552-A1
Glas-in-loodmodel 6552-2

WK6551-A1

WK6552-A1
Glas-in-loodmodel 6552-6

96

Tijdloos heeft het
beste van alle
tijden in huis

DETAIL FACET
PROFILERING MET
RONDE BOSSING A1

WK6541-A1

Beslag

LINK MAT CHROME

PITCH BL ACK

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van
helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het
complete assortiment.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6542-A1
Glas-in-loodmodel 6542-1

97

WK6532-A1

98

Retro is uniek en
persoonlijk

ON.00.21

TO.10.50

L8.20.70

Houdt u van retro, dan heeft Weekamp ook de perfecte
deurmodellen die in deze stijl passen. Zo maakt u met de
deuren een eigen unieke stijl in huis. Tip: verf de deur ook eens
in een uitgesproken kleur.

‣‣
99

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

WK6531-A1

WK6582-A1

WK6532-A1

100

Retro is uniek en
persoonlijk

DETAIL FACET
PROFILERING MET
RONDE BOSSING A1

WK6533-A1
Glas-in-loodmodel 6533-2

Beslag

EBONY PVD NICKEL

DUSK BL ACK

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van
helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het
complete assortiment.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6581-A1

101

WK6533-B2 Glas-in-loodmodel 6533-1

102

Jaren 30 sfeer
spreekt tot de
verbeelding

F9.45.21

F6.41.55

G0.03.86

Eén van de meest herkenbare elementen van jaren dertig is glas in lood.
En dan vooral gekleurd glas in lood. Kamer en suite deuren zijn ook typisch
voor de jaren dertig. Weekamp heeft hier verschillende deurmodellen
en soorten ruiten voor ontworpen. Al het glas is op ambachtelijke wijze
geproduceerd.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

103

WK6531-B2

WK6532-B2

WK6533-B2
Glas-in-loodmodel 6533-1

104

Jaren 30 sfeer
spreekt tot de
verbeelding

KRAALPROFILERING
MET RECHTE
BOSSING B2

WK6514-B2

Beslag

COAL ZWART

EBONY PVD CHROME

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van
helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het
complete assortiment.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6517-B2

105

WK6552-B2 Glas-in-loodmodel 6552-4

106

Romantisch leven
begint met details

De deur met stijlen en dorpels heeft van nature een
romantisch karakter. Met de kraalprofilering kan dit karakter
versterkt worden (zie detail pagina 105). Bij deze uitvoering
is het bossingpaneel voorzien van een rechte bossing: een
echt historisch detail. Bij deze collectie is ook een mooi
G0.05.80

L0.05.75

GO.03.86

assortiment glas in lood beschikbaar. Dat past perfect bij
deze stijl.

‣‣

107

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

WK6526-B2

WK6525-B2

WK6552-B2
Glas-in-loodmodel 6552-4

108

Romantisch leven
begint met details

DETAIL
GLAS-IN-LOODMODEL 6552-4

WK6521-B2

Beslag

BREEZE PVD BRONZE

BUBBLE PVD BRONZE

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van
helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het
complete assortiment.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6542-B2
Glas-in-loodmodel 6542-6

109

WK6860-D2

110

WK6861-D2 Glas-in-loodmodel 6861-D2

Statig wonen is
eenvoudige weelde

Een statige woonstijl wordt gekenmerkt door verwijzingen
naar vroeger. Weekamp heeft binnendeuren waarvan de
detaillering is gebaseerd op vroeg-Nederlandse modellen.
Dit is de ojiefprofilering met een paneel met een rechte
bossing. De juiste verhoudingen, verfijnde detaillering en
E8.10.75

‣‣

S0.10.70

G0.03.86

vakkundige afwerking kenmerken deze serie. Uiteraard zijn
ook deze deuren uitgevoerd met de unieke S-Core® kern.

B ekijk het complete assortiment

Dus het klassieke uiterlijk van vroeger krijgt zijn vorm met

op weekampdeuren.nl

de materialen van vandaag.

111

WK6860-D2

WK6864-D2

WK6861-D2
Glas-in-loodmodel 6861-D2

112

Statig wonen is
eenvoudige weelde

DETAIL
OJIEFPROFILERING
MET RECHTE
BOSSING D2

WK6865-D2
Glas-in-loodmodel 6865-D1

Beslag

BUBBLE PVD NICKEL

EBONY PVD NICKEL

Glasopties
Er zijn veel verschillende glasopties voor deze deuren, van
helder glas tot glas in lood. Kijk op onze website voor het
complete assortiment.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6896-D2
Glas-in-loodmodel 6896-D2

113

WK6865-D2 Glas-in-loodmodel 6865-D2

114

Dubbele deur ojief
Deze klassieke deuren met ojiefprofilering kunnen perfect toegepast worden als schuifdeuren
voor kamers ‘en suite’. Heel fraai zijn deze deuren voorzien van facet glas in lood.

Schuifdeurrail

Schuifdeurnaald

Met deze schuifdeurrail worden de deuren

De schuifdeurnaald zorgt ervoor dat de

onzichtbaar

deuren naadloos aan elkaar geschoven

Deze
in

rails

in

de

kunnen

combinatie

wand

geschoven.

toegepast

met

alle

worden

worden. De naald is voorzien van een

Weekamp

Soft-Stop waardoor de deuren geruisloos

binnendeuren.

sluiten.

Glas in lood
Glas

in

lood

past

perfect

Schuifdeurkom
deze

Onze schuifdeurkommen zijn voorzien van

schuifdeuren. Extra elegant zijn de ruiten

bij

een extra krasbestendige coating (PVD). U

met subtiele facetrand. Kijk op onze

kunt kiezen uit verschillende kleuren: gold,

website voor alle verschillende glasruiten.

bronze, nickel en chrome. Ook zijn ze in
een modernere versie beschikbaar in RVS.
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WK6552-B2 Glas-in-loodmodel 4
WK6821-D2

116

Klassieke interieurs
ademen kwaliteit

SN.02.67

SN.02.77

Het klassieke uiterlijk combineren wij met de kwaliteit van
tegenwoordig. Rijke details kenmerken deze deuren. In
combinatie met passend deurbeslag en glas ontstaat het
perfecte plaatje. Daarnaast zijn de deuren voorzien van
de S-Core® kern waardoor de deuren maar liefst 12 jaar
garantie hebben.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op
weekampdeuren.nl

117

G0.03.86

WK6820-D2
Glas-in-loodmodel 6820-D2

WK6851-D2

WK6821-D2

118

Klassieke interieurs
ademen kwaliteit

DETAIL
OJIEFPROFILERING
MET RECHTE
BOSSING D2

WK6852-D2

Beslag

BREEZE PVD NICKEL

WIND PVD GOLD

Ojiefprofilering
Deuren met een ojiefprofilering zijn direct geïnspireerd op
klassieke Nederlandse deuren met historisch ojiefprofiel.
Kijk op de website voor meer klassieke wooninspiratie.
Alle modellen
Kijk op onze website voor het volledige aanbod.

WK6811-D2

119

S-Core®
De unieke stabiele kern
voor binnendeuren
• Stabiel en vormvast
• Vochtbestendig MDF
• Met KOMO keurmerk
• FSC® gecertificeerd
• 12 jaar garantie

Waar moet u op letten
Deuren

met

lattenvulling vertonen vaak

lataftekeningen, het zogenaamde ‘wasbord’
effect

(zie

afbeelding).

onregelmatigheden

Deze

worden

bij

zichtbare
Weekamp

binnendeuren voorkomen dankzij S-Core®.

120

Wat is belangrijk
bij de aanschaf van
binnendeuren
S-Core® kern
De deuren zijn opgebouwd uit een combinatie van een
vormvaste kern en gladde, vochtbestendige deklagen en
panelen. De gelamineerde kern, S-Core®, is uniek voor
Weekamp. De deuren worden afgewerkt met een gladde
witte grondlak.

12 jaar garantie
Door het hoogwaardige materiaal en deze afwerking zijn de
deuren uiterst vormvast en kan Weekamp maar liefst twaalf
jaar garantie bieden.

121

Stabiele en
vormvaste kern
—
Vochtbestendig MDF
—
FSC® gecertificeerd

Weekamp kan deuren maken voor iedere hoogte

Unieke deurmodellen zijn geen probleem

Ook voor afwijkende vormen kan Weekamp

Deuren worden passend gemaakt geheel naar uw

passende deuren maken

eigen wens
122

Maatwerkservice
Binnendeuren

Alles is mogelijk
Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal volgens uw
specifieke woonwensen te maken. Hierdoor is het mogelijk
om naast het bestaande assortiment ook bijzondere deuren
te maken. Niet alle ruimtes in huis zijn namelijk af te sluiten
met een standaard deur. Denk maar eens aan die schuine
deur onder de trap of smalle meterkast in de hal: wij maken
uw deur exact op maat.

Gemak
Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en
onze vakmensen over een schat aan ervaring beschikken,
kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand
maatwerk leveren.
Ook kunt u gebruik maken van de Weekamp inmeet- en
montageservice. Wij ontzorgen u graag door de deuren
in te meten, te produceren en uiteindelijk bij u thuis af te
hangen. U maakt op deze manier optimaal gebruik van onze
vakkennis en ervaring; een waarborg voor kwaliteit.

‣‣

 Kijk op onze website voor meer informatie over
de Maatwerkservice.

Ook glas in lood kunnen wij op maat leveren

123

Stap 1:
Stuur uw foto of idee
naar uw Weekamp
dealer
—
Stap 2:
Weekamp maakt een
offerte en indien nodig
een uitgebreide tekening
—
Stap 3:
Na opdracht komen wij
desgewenst de deuren
bij u thuis inmeten
—
Stap 4:
Weekamp vakmensen
produceren uw deur
—
Stap 5:
Optioneel kan Weekamp
de deur voor u afhangen

124

Sp elen met licht

Glas in lood
we e ka mp d eu ren.nl/gla s- in- lood
Het glas in lood in de collectie van Weekamp is op
ambachtelijke wijze vervaardigd. De glaselementen
zijn gevat in traditioneel gesoldeerde kaders.
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L icht en tex tu u r

Glassoorten
we eka mpd eu ren.nl/gla s
Deuren met glas maken een ruimte visueel groter
en ze zorgen voor meer licht. Weekamp biedt u
daarom een uitgebreide glascollectie.
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Aftimmerlijsten
Aftimmerlijsten maken de deur helemaal compleet. De fraaie basementstukken
zorgen ervoor dat het kozijn mooi aansluit op de plint. Er zijn diverse modellen
leverbaar. De lijsten worden altijd geleverd als set inclusief basementstukken,
geschikt voor één deurkozijn aan één kant.
Aan de bovenkant kunnen de aftimmerlijsten in verstek gezaagd worden, maar u
kunt ook bij een aantal modellen een bovenhoekstuk toepassen.

AC9001

AC9002

AC9003

AC9004

AC9005

AC9006

AC9101 (bovenhoekstuk)
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Aanslaglatten
Aanslaglatten en opdeknaalden zorgen ervoor dat dubbele deuren naadloos op
elkaar aansluiten. Voor elke interieurstijl hebben wij een passende variant.

AC9201 Aanslaglat

AC9202 Aanslaglat

AC9203 Aanslaglat

Standaard

Kraal

Rond

Opdeknaalden
Opdeknaalden worden toegepast tussen dubbele opdekdeuren.

AC9231 Opdeknaald
Standaard

Schuifdeurnaalden
Ook voor schuifdeuren passen wij een speciale naald toe die de deuren naadloos laat
aansluiten. Onze schuifdeurnaalden zijn in verschillende stijlen verkrijgbaar en altijd
voorzien van een Soft-Stop systeem zodat de deuren geruisloos sluiten.

AC9251 Schuifdeurnaald

AC9252 Schuifdeurnaald

AC9253 Schuifdeurnaald

Soft-Stop Standaard

Soft-Stop Kraal

Soft-Stop Rond
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WK6561-B2 Glas-in-Loodmodel 6561-3 dubbel

WK6306 dubbel met schuifdeursysteem Spirit
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Schuifdeursystemen
Schuifdeuren kunnen in ieder interieur toegepast worden. Van traditionele schuifdeuren in
bijvoorbeeld jaren dertig sfeer, of modern toegepast in een stoere of industriële sfeer. U kunt
ook een enkele deur toepassen als schuifdeur. U bespaart ruimte en het systeem is bovendien
een blikvanger in het interieur!

GIANT

SPIRIT

Voor een meer robuuste sfeer bieden wij dit fraaie

De kleinere wielen behouden de robuuste industriële

zwarte schuifsysteem. In combinatie met zwart

look maar zijn subtieler aanwezig. Hierdoor passen

deurbeslag wordt uw deur een echte eye-catcher.

ze perfect bij strakke industriële deuren met een

Dit systeem is eenvoudig op de muur te monteren.

smalle stijlbreedte.

TITAN

VISION

Dit RVS schuifdeursysteem is geschikt voor zowel

Dit systeem wordt toegepast bij deuren die in een

enkele als dubbele deuren. Het strakke RVS design

wand schuiven. Deze kan op iedere deur toegepast

geeft een extra look aan uw deur en interieur.

worden, van en suite deuren met glas in lood tot
moderne staallook deuren.
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WK8041 dubbel
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Achterdeuren &
Terrasdeuren
Terrasdeuren en achterdeuren kunnen op diverse manieren toegepast
worden. Bijvoorbeeld als dubbele openslaande deuren naar het terras of
naar het balkon. Als enkele deur worden ze vaak toegepast als tuindeur
of achterdeur. Ook deze deuren bepalen het gezicht van uw woning en
verdienen daarom zeker de nodige aandacht.
Weekamp biedt een grote keuze, verdeeld in deuren met de zogenaamde
‘stapeldorpels’ en deuren met een paneel. Beide uitvoeringen zijn volledig
bestand tegen weer en wind. Het is een kwestie van smaak waar de
voorkeur naar uit gaat. Daarnaast zijn er terras- en achterdeuren in een
luxe uitvoering, met een vaste roedeverdeling en keuze uit een facet- of
kraalprofilering.
Maakt u gebruik van de Weekamp Montage Service, dan bieden wij
u graag de mogelijkheid uw deuren uit te voeren in 54mm deurdikte
(standaard deur is 38 mm dik). Hierdoor wordt uw deur comfortabeler,
veiliger en draagt deze bij aan een hoger energielabel van uw woning
(zie pagina 174).
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WK4156 facet dubbel
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WK4026 facet dubbel

WK4021 facet dubbel

WK4151 facet dubbel

WK4046 facet dubbel

Terrasdeuren facetprofilering
Deze serie terrasdeuren is voorzien van een facetprofilering. Ze hebben hierdoor een extra luxe
uitstraling. De stijl- en dorpelverbindingen zijn vlak. De modellen met roedes hebben vaste
roedes.

‣‣

B ekijk het complete
assortiment op
weekampdeuren.nl

DETAIL VASTE ROEDES
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DETAIL FACETPROFILERING

WK5358 kraal dubbel
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WK4156 kraal dubbel

WK4021 kraal dubbel

WK5358 kraal dubbel

WK5376 kraal dubbel

Terrasdeuren kraalprofilering
Wilt u een landelijke uitstraling, kies dan voor terrasdeuren met een kraalprofilering. Ook deze
deuren hebben een vlakke verbinding tussen de stijlen en dorpels. En kiest u voor een deur met
roedes, dan zijn de roedes vast. Ze passen perfect bij de binnendeuren die ook voorzien zijn van
een kraalprofilering.

‣‣

B ekijk het complete
assortiment op
weekampdeuren.nl

DETAIL VASTE ROEDES
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DETAIL KRAALPROFILERING

WK043 dubbel met 8-ruits roedeverdeling

Terrasdeuren met dorpels
Terrasdeuren zijn leverbaar in twee basisuitvoeringen; deuren met stapeldorpels en deuren met
panelen. De deuren op deze pagina zijn gemaakt met gestapelde dorpels. U kunt volop variëren
met het aantal dorpels. Biedt de deur uitzicht op een mooie tuin of terras, kies dan voor een lage
glaslijn. Weekamp biedt voor alle terrasdeuren een speciale driepuntsvergrendeling. Hiermee
voldoen ze aan weerstandsklasse 2 van het Bouwbesluit en zijn toepasbaar in het kader van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Bij deze modellen worden opplakroeden geleverd.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

WK043 dubbel met 8-ruits roedeverdeling
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WK042 dubbel, met 3-ruits roedeverdeling

WK042 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling

WK042 dubbel, 8-ruits roedeverdeling

WK043 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling

DETAIL STAPELDORPELS

DETAIL OPPLAKROEDES

DETAIL STANDAARD
PROFILERING
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WK8061 dubbel met 6-ruits roedeverdeling

142

WK8041 dubbel

WK8041 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling

WK8061 dubbel

WK8061 dubbel, met 6-ruits roedeverdeling

Terrasdeuren met panelen
Terrasdeuren zijn een verbinding tussen binnen en buiten. Tegelijkertijd zijn ze onderdeel van het
interieur. Terrasdeuren zijn dus eigenlijk net zozeer binnendeuren als buitendeuren. De uitvoering
met een paneel wordt daarom vaak gekozen om de deuren te laten passen bij de binnendeuren.
Bij alle modellen kunnen opplakroeden worden geleverd.

‣‣

B ekijk het complete
assortiment op
weekampdeuren.nl

DETAIL OPPLAKROEDES

143

DETAIL PANEEL

WK8041 dubbel
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Veiligheid en Comfort
Bij achterdeuren speelt veiligheid een grote rol. Deze deuren zijn gemaakt met een stevige
pen- en gatverbinding. Ze voldoen aan alle eisen van inbraakwerendheid en hebben een lange
levensduur. Daarnaast kunnen deze deuren voorzien worden van hoogwaardig isolatieglas en
veiligheidsbeslag.

Veiligheidsespagnolet

Inbraakwerende
terrasdeursluiting

De passieve deur heeft een ingebouwde

Voor

veiligheidsespagnolet

deur

Weekamp een speciale inbraakwerende

vast wordt gezet met twee pennen in de

terrasdeursluiting. Deze sluit de deuren

boven- en onderdorpel van het kozijn.

op

waarbij

de

dubbele

meerdere

terrasdeuren

punten

en

is

heeft

daardoor

inbraakwerend. Kijk voor meer informatie
over kwaliteit en garantie op pagina 49.

Kerntrekbeveiliging

Haakschoten

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt

De loopdeur wordt voorzien van een

het forceren van de cilinder. Kerntrekken

driepuntssluiting

is een snel groeiende inbraakmethode. Wij

haakschoten boven en onder. De haken

adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.

voorkomen dat de deur en het kozijn uit

met

elkaar worden getrokken.
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twee

sterke

Achterdeuren met panelen
Achterdeuren

worden

bijvoorbeeld

gebruikt

als

keukendeur,

balkondeur of als schuurdeur. De achterdeuren met panelen geven
een bijzondere uitstraling aan een woning. Kijk voor een detail van
het profiel en paneel op pagina 143.
Onze deuren zijn op alle aspecten duurzaam. Wij passen namelijk
houtsoorten toe die FSC® gecertificeerd zijn, in onze prijslijst staat
dit per product aangegeven. Daarnaast draagt de lange levensduur
bij aan het duurzame karakter.

‣‣

WK7761

WK8462

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

WK8412

WK8061
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WK8181
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WK7764

Kies uw duurzaamheid
Weekamp levert deuren in 2 duurzaamheidsklassen:
Klasse 1: Weekamp Premium Hardwood (Merbau o.g.)
Klasse 3: Weekamp Hardwood
Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor uw situatie.
Deuren van klasse 1 zullen minder snel beschadigen omdat
ze harder zijn. Voor een langdurig goed resultaat adviseren

WK042

wij duurzaamheidsklasse 1 voor deuren die in weer en wind
staan. Voor beschutte situaties biedt klasse 3 een uitstekend
resultaat.

WK042 met 3-ruits
roedeverdeling

WK042 met 6-ruits
roedeverdeling

Achterdeuren met dorpels
Gestapelde dorpels bieden een enorme keuzevrijheid. De
openheid en transparantie van uw achterdeur is volledig te
bepalen door te variëren met het aantal dorpels en roedes.
In combinatie met het juiste hang- en sluitwerk biedt deze
uitvoering de maximale bescherming tegen inbraak. Het
door Weekamp geleverde veiligheidsisolatieglas is zowel
inbraakveilig als letselschadeveilig.
Bij alle modellen kunnen opplakroeden worden geleverd.
Kijk voor het detail van de profilering op pagina 141.
WK042 met 8-ruits
roedeverdeling
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WK043

WK044

WK046

WK048

WK043 met 6-ruits
roedeverdeling

WK044 met 6-ruits
roedeverdeling

WK046 met 6-ruits
roedeverdeling

WK048 met 4-ruits
roedeverdeling

WK043 met 8-ruits
roedeverdeling

WK044 met 8-ruits
roedeverdeling

WK046 met 8-ruits
roedeverdeling

WK048 met 6-ruits
roedeverdeling
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Garagedeuren

Weekamp

garagedeuren

worden

vervaardigd

van

hoogwaardige

materialen. Wij bieden diverse modellen op maat, gemaakt van massief
houten stijlen en dorpels met daartussen panelen. Deze zijn leverbaar
in FSC® gecertificeerd hout. Er zijn diverse uitvoeringen leverbaar die
passen bij uw overige deuren.
Daarnaast biedt Weekamp vlakke garagedeuren, standaard uitgevoerd
als TriComfort® deur. Deze uitvoering is opgebouwd uit twee extreem
duurzame Medite® Tricoya® extreme dekplaten met daartussen een
schuimkern en inwendige Stabitherm® stabilisator. Daardoor hebben
deze deuren een uitstekende isolatiewaarde.
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WK3523 dubbel

152

WK3521 dubbel

WK3502 dubbel

WK3503 dubbel

WK3523 dubbel

Deze deurmodellen hebben een constructie van onder-, tussen-, en
bovendorpels met daartussen panelen. U kunt kiezen voor panelen met
of zonder groeven aan de buitenzijde van de deuren.
Garagedeuren worden standaard voorzien van U-groeven. Op verzoek
kunnen wij de deuren ook voorzien van V-groeven.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

DETAIL U-GROEF

DETAIL V-GROEF
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WK3661 dubbel

154

WK3621-U dubbel

WK3611 dubbel

WK3660 dubbel

WK3661 dubbel

Deze deurmodellen hebben een TriComfort® uitvoering. Deze deuren zijn
gemaakt met twee extreem duurzame dekplaten en hebben een glad
oppervlak. Deze deuren kunnen voorzien worden van een groefpatroon.
Modellen WK3660 en WK3661 zijn ontworpen met unieke accenten door
middel van opgelegde latten.

‣‣

B ekijk het complete assortiment op weekampdeuren.nl

DETAIL OPGELEGDE LATTEN
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WK6401 met deurkruk Square RVS Premium

156

Beslag

Het beslag is een belangrijk onderdeel van een deur. Elk beslag
creëert weer een ander aanzicht. Lifetime® is onze beslagcollectie.
Het metaal is voorzien van een unieke PVD coating, een bijzondere
oppervlaktebehandeling die zorgt voor een uiterst harde en duurzame
laag. We geven dan ook 20 jaar garantie op deze krukken.
De Lifetime® deurkrukken zijn er in talloze uitvoeringen en kleuren.
Naast Lifetime® deurkrukken hebben wij ook een uitgebreide selectie
RVS, chrome en zwart deurbeslag.
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Beslag voordeuren
LEVERBAAR IN DE KLEUREN:

PVD Gold

PVD Bronze

PVD Nickel

PVD Chrome

MISTRAL PVD GOLD

MISTRAL PVD BRONZE

MISTRAL PVD NICKEL

MISTRAL PVD CHROME

SKY PVD GOLD

SKY PVD BRONZE

SKY PVD NICKEL

VEILIGHEIDSROZET
PVD GOLD
MET KERNT REKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET
PVD BRONZE
MET KERNT REKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET
PVD NICKEL
MET KERNT REKBEVEILIGING

SKY PVD
CHROME

COMET PVD
CHROME

VEILIGHEIDSROZET
PVD CHROME
MET KERNT REKBEVEILIGING

VEILIGHEIDSROZET PVD CHROME
VIERKANT MET KERNT REKBEVEILIGING

COOL
PVD GOLD

SUNNY
PVD GOLD

SPRING PVD GOLD

COOL
SUNNY
PVD BRONZE PVD BRONZE

COOL
PVD NICKEL

SPRING PVD BRONZE

SUNNY
PVD NICKEL

SPRING PVD NICKEL
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SUNNY
CLOUD
PVD CHROME PVD CHROME

SPRING PVD CHROME

Het deurbeslag op deze pagina is behandeld met ‘PVD’, een oppervlaktebehandeling
die het beslag beschermt tegen weersi nvloeden en slijtage. Door deze beschermlaag
heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid.

PVD Gold

PVD Bronze

PVD Nickel

PVD Chrome

RIVER PVD GOLD

RIVER PVD BRONZE

RIVER PVD NICKEL

RIVER PVD CHROME

FLOW PVD GOLD

FLOW PVD BRONZE

FLOW PVD NICKEL

FLOW PVD CHROME

TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPL AAT OCEAN
PVD GOLD

TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPL AAT OCEAN
PVD BRONZE

TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPL AAT OCEAN
PVD NICKEL

TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPL AAT OCEAN
PVD CHROME

Beslag voor binnenkant voordeur

FROST PVD GOLD

FROST PVD BRONZE

FROST PVD NICKEL

FROST PVD CHROME

BUBBLE PVD GOLD

BUBBLE PVD BRONZE

BUBBLE PVD NICKEL

BUBBLE PVD CHROME

BREEZE PVD GOLD

BREEZE PVD BRONZE

BREEZE PVD NICKEL

BREEZE PVD CHROME

LOS BINNENROZET
PVD GOLD

LOS BINNENROZET
PVD BRONZE

LOS BINNENROZET
PVD NICKEL

LOS BINNENROZET
PVD CHROME
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Beslag voordeuren
RVS

RVS

RVS

RVS

Beslag voor binnenkant
voordeur

KOSMOS RVS

RIVER RVS

STONE RVS

TOCHTBORSTEL STREAM
RVS VIERKANT

BLOCK RVS
SMART RVS
400 MM
UNIT RVS

FLOW RVS

VEILIGHEIDSROZET RVS ROND
MET KERNT REKBEVEILIGING

SMART RVS
700 MM

TOCHTBORSTEL SHORE
RVS ROND
CHANNEL RVS
300 MM

VEILIGHEIDSROZET RVS VIERKANT
MET KERNT REKBEVEILIGING

KIERSTANDHOUDER LOCK
RVS

DISC RVS

DRIEHOEKSGREEP RVS

SPOT RVS

Veel deurmodellen hebben RVS details. Daarbij past

Op dit duurzame beslag

deze collectie roestvast staal beslag perfect.

krijgt u 10 jaar garantie.
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Inox (aluminium met RVS look)
BUITENKANT

BINNENKANT

PRESS INOX EN CUBE INOX VORMEN EEN SET

PRESS INOX
MET KERNTREKB EVEILIGING
BUITENKANT

Kerntrekbeveiliging

CUBE INOX
BINNENKANT

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt
het forceren van de cilinder. Kerntrekken
is een snelgroeiende inbraakmethode. Wij

MOVE INOX EN BOW INOX VORMEN EEN SET

adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.
Kijk ook op onze website voor informatie
over kerntrekken.

MOVE INOX MET
KERNTREKB EVEILIGING
BUITENKANT

BOW INOX
BINNENKANT

L AKE INOX

TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPL AAT CREEK INOX
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Beslag binnendeuren

DEUR MET SMALLE STIJLEN EN BESLAG SLIM
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Invisible scharnieren
Dit scharnier is niet zichtbaar als de

DEUR MET SMALLE STIJLEN EN BESLAG SLIM SOLID BLACK

deur gesloten is. Het wordt gemonteerd
tussen de deur en kozijn in. Dit geeft een
strak resultaat

Magnetisch slot
Gaat

u

voor

een

extra

strak

en

minimalistisch resultaat, kies dan voor
een magnetisch slot. Deze is onzichtbaar
als de deur gesloten is.

Magneetdeursluiter
DETAIL INVISIBLE SCHARNIER

DETAIL MAGNETISCH SLOT

Deze

magneetsluiter

vervangt

het

reguliere loopslot. Deze sluiter draagt
bij aan een strakke en minimalistische
uitstraling en kan gecombineerd worden
met een van onze deurgrepen.

Smal deurslot
Voor de industriële deuren met smalle
stijlen is een smal deurslot beschikbaar.
Deze kan gecombineerd worden met
de nieuwe deurkrukken Slim met een
DETAIL MAGNEETDEURSLUITER

DETAIL SMALDEURSLOT
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minimalistisch rozet.

Beslag binnendeuren
LEVERBAAR IN DE KLEUREN:

PVD Gold

PVD Bronze

PVD Nickel

PVD Chrome

BUBBLE
PVD GOLD

BUBBLE
PVD BRONZE

BUBBLE
PVD NICKEL

BUBBLE
PVD CHROME

BREEZE PVD GOLD

BREEZE PVD BRONZE

BREEZE PVD NICKEL

BREEZE PVD CHROME

WIND PVD GOLD

WIND PVD BRONZE

EBONY PVD NICKEL

EBONY PVD CHROME

ATHMOS PVD BRONZE

ATHMOS PVD NICKEL

HYDRO PVD BRONZE

HYDRO PVD NICKEL

FRAME PVD BRONZE

FRAME PVD NICKEL

Het deurbeslag op pag. 164 en 165 is behandeld met
“PVD”, een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt
tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze beschermlaag
heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krasvastheid.
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PVD Gold

PVD Bronze

PVD Nickel

PVD Chrome

SET SCHUIFDEURKOMMEN
PVD GOLD

SET SCHUIFDEURKOMMEN
PVD BRONZE

SET SCHUIFDEURKOMMEN
PVD NICKEL

SET SCHUIFDEURKOMMEN
PVD CHROME

SET CILINDERROZETTEN
PVD GOLD

SET CILINDERROZETTEN
PVD BRONZE

SET CILINDERROZETTEN
PVD NICKEL

SET CILINDERROZETTEN
PVD CHROME

ROND

SET SLEUTELROZETTEN
PVD GOLD
ROND

TOILETGARNITUUR
PVD GOLD ROND

ROND

VIERKANT

ROND

SET SLEUTELROZETTEN
PVD BRONZE
ROND

VIERKANT

SET SLEUTELROZETTEN
PVD NICKEL

VIERKANT

ROND

VIERKANT

TOILETGARNITUUR
PVD NICKEL ROND

TOILETGARNITUUR
PVD BRONZE ROND

TOILETGARNITUUR

TOILETGARNITUUR

PVD BRONZE VIERKANT

PVD NICKEL VIERKANT
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ROND

SET SLEUTELROZETTEN
PVD CHROME
ROND

TOILETGARNITUUR
PVD CHROME ROND

Beslag binnendeuren
RVS Premium

RVS Premium

RVS Premium

RVS Premium

Slim Line

Slim Line

Speciaal ontworpen voor deuren met smalle stijlen (zie pag. 54 - 65)

LINE RVS PREMIUM

SLIM ROUND
RVS PREMIUM

SET CILINDERROZETTEN
RVS PREMIUM
ROND

VIERKANT

SET SCHUIFDEURKOMMEN
SLIM RVS PREMIUM
ROND

CURVE RVS PREMIUM

SLIM SQUARE
RVS PREMIUM

SET SLEUTELROZETTEN
RVS PREMIUM
ROND

VIERKANT

VIERKANT
SET SLEUTELROZETTEN
SLIM RVS PREMIUM
SLIM SOLID
RVS PREMIUM

WAVE RVS PREMIUM

ROND

VIERKANT

TOILETGARNITUUR RVS PREMIUM
ROND

SQUARE RVS PREMIUM

TOILETGARNITUUR
SLIM RVS PREMIUM ROND

SLIM LONG SQUARE
SOLID
RVS PREMIUM

TOILETGARNITUUR RVS PREMIUM
VIERKANT
RAIL RVS PREMIUM

TOILETGARNITUUR
SLIM RVS PREMIUM VIERKANT

TOILETGARNITUUR SLIM
LONG SQUARE SOLID
RVS PREMIUM
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RVS Premium deurkrukken zijn
gemaakt van hoogwaardige
kwaliteit

AlSI304

roestvast

staal.

RVS

RVS

ECO RVS

FRESH RVS

RVS

RVS

SET SCHUIFDEURKOMMEN RVS
ROND

TURN RVS

VIERKANT

SMART RVS
400 MM

WING RVS

SET CILINDERROZETTEN RVS
ROND
UNIT RVS

VIERKANT

COMBO ROUND RVS

SET SLEUTELROZETTEN RVS
TREND RVS

GLOBE RVS

MATCH RVS

FL AT RVS

ROND

VIERKANT

TOILETGARNITUUR RVS
ROND

COMBO SQUARE RVS
TOILETGARNITUUR RVS
VIERKANT

Invisible scharnieren
verkrijgbaar in RVS en
zwart. Het scharnier is
niet zichtbaar als de deur
gesloten is. Het wordt
gemonteerd tussen de
deur en het kozijn in. Dit
geeft een strak resultaat.
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SMART RVS
700 MM

Beslag binnendeuren
Black

Black

Black

Black

BASIC BL ACK

COAL BL ACK

SET CILINDERROZETTEN BL ACK
ROND

SET SCHUIFDEURKOMMEN BL ACK
ROND

VIERKANT

VIERKANT

SMART BL ACK
400MM

DUSK BL ACK

SET SLEUTELROZETTEN BL ACK
SMART BL ACK
700MM

ROND

VIERKANT

PITCH BL ACK

FIRM BL ACK

TOILETGARNITUUR
BL ACK ROND
LINE BL ACK

STEADY BL ACK
400MM

RAVEN BL ACK

TOILETGARNITUUR
BL ACK VIERKANT

STEADY BL ACK
800MM

SOLID BL ACK
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Black

Black

Slim Line

Slim Line

Mat Chrome

Chrome

CONTRA MAT CHROME

SOFT CHROME

LINK MAT CHROME

SWEEP CHROME

SET CILINDERROZETTEN
MAT CHROME

MOTION CHROME

Speciaal ontworpen voor deuren met smalle stijlen (zie pag. 54 - 65)

SLIM ROUND
BL ACK

SET SCHUIFDEURKOMMEN
SLIM BL ACK
ROND

VIERKANT

SLIM SQUARE
BL ACK

SLIM SOLID
BL ACK

SET SLEUTELROZETTEN
SLIM BL ACK
ROND

VIERKANT

ROND

VIERKANT

TOILETGARNITUUR
SLIM BL ACK ROND
SET SLEUTELROZETTEN
MAT CHROME

SLIM LONG SQUARE
SOLID
BL ACK

ROND

SET CILINDERROZETTEN
CHROME ROND

VIERKANT

TOILETGARNITUUR
SLIM BL ACK VIERKANT

TOILETGARNITUUR SLIM LONG
SQUARE SOLID
BL ACK
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TOILETGARNITUUR MAT CHROME
ROND

SET SLEUTELROZETTEN
CHROME ROND

TOILETGARNITUUR MAT CHROME
VIERKANT

TOILETGARNITUUR
CHROME ROND
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Aflakservice
Kant-en-klaar
Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere
gewenste kleur leveren. Dit bespaart u een hoop tijd
en energie. Bovendien bent u dan verzekerd van een
perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om uw nieuwe
buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld
blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.

Ruim 6000 aflakkleuren
—
Snel en gemakkelijk
—
Hoogwaardige
kwaliteitsverf

‣‣

 
K ijk voor meer informatie over onze Aflakservice op
onze website.

Voordeur buitenzijde

Voordeur binnenzijde
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De oude situatie

De deur wordt digitaal ingemeten

De nieuwe deur wordt vakkundig gemonteerd

U ontvangt een garantiecertificaat bij uw nieuwe deur

inclusief beslag
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Montage Service
Buitendeuren
Volledig ontzorgd!
Wij nemen u graag alle zorgen uit handen met onze
Weekamp Montage Service. Wij komen de deur digitaal
meten en monteren de deur vakkundig voor u af! Weekamp
regelt alles voor u. Bovendien krijgt u maar liefst 6 jaar
volledige fabrieksgarantie, ook op de montage. Hiervoor
ontvangt u van ons een garantiecertificaat.

Weekamp High Performance
Kiest u voor Weekamp High Performance hang- en sluitwerk,
dan bent u verzekerd van de allerbeste kwaliteit.
Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan een fabriekstest
en voldoet aan de strengste normen van gebruiksgemak,
duurzaamheid en veiligheid.

‣‣

 
K ijk op onze website voor meer informatie over de
Weekamp Montage Service.

Eindresultaat: een volledig nieuwe entree
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Snel en gemakkelijk:
klaar in 1 dag
—
Gegarandeerd
perfecte plaatsing
—
6 jaar garantie,
ook op de montage

Extra isolerende deuren
Mogelijk bij de Weekamp Montage Service
Maakt u gebruik van de Weekamp Montage Service, dan bieden wij u graag de mogelijkheid uw
deuren uit te voeren in 54 mm deurdikte (standaard deur is 38 mm dik). 54 mm dikke deuren
bieden tal van voordelen. Panelen hebben een geïsoleerde kern. Er is meer ruimte voor beter
isolerend glas. De deuren zijn zwaarder en zeer solide en kunnen aan de randen worden voorzien
van een speciale sponning waarin een High Performance kaderprofiel zorgt voor een langdurig
blijvende tochtwering. Kortom: 54 mm dikke deuren zijn veilig, comfortabel en dragen bij aan een
beter energielabel van uw woning.

Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm

Doorsnede standaard deur

54 mm dikke deur met High Performance kaderrubber en driepuntsslot voor een perfecte dichting.
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Montage Service
Binnendeuren
Meteen genieten
Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag de
zorgen voor een vakkundige montage op ons. Dit geldt voor
opdekdeuren, maar ook voor stompe deuren. Net als bij de
Montage Service buitendeuren geniet u ook bij de Montage
Service binnendeuren van optimale kwaliteit en gemak. U
hoeft zelf niets te doen. Onze vakmensen nemen u al het
werk uit handen. De deuren zijn al in de fabriek voorzien van
glas en schilderwerk. Ter plekke worden als finishing touch
de deurkrukken gemonteerd, zodat u na montage meteen
kunt genieten van uw nieuwe deuren. Uiteraard krijgt u van
ons een garantiecertificaat.

‣‣

 
K ijk op onze website voor meer informatie over de
Weekamp Montage Service.
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Snel en gemakkelijk:
klaar in 1 dag
—
6 jaar garantie
op montage
—
12 jaar garantie
op de binnendeur

Modellen in deze brochure zijn wettig gedeponeerd en
beschermd door Weekamp Deuren b.v. Dedemsvaart.
De modellering wordt door ons afgestemd op de door
u gewenste deurafmeting. Geleverde deuren kunnen
daardoor iets afwijken van de getoonde afbeeldingen
in deze brochure.
Wijzigingen voorbehouden. Artikelnummer DW*226.
Uitgave 2019.

weekampdeuren.nl | 0523-62 53 00

Wij helpen u graag!

Op onze website vindt u het complete Weekamp
assortiment, praktische tips en een verkooppunt bij u in
Volg ons voor meer inspiratie

de buurt.

weekampdeuren.nl

