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Dé specialist in industriële binnendeuren 



2 3

Industriële binnendeuren collectie

STAALLOOK MET DE WARMTE VAN HOUT

•  Keuze uit drie stijlbreedtes waardoor er voor iedere situatie een passende deur mogelijk is

•  Voor stompe en opdekdeuren, voor houten en stalen kozijnen

•  Uitgebreide modellencollectie glasdeuren (standaard wordt veiligheidsglas toegepast)

•  Bijpassende dichte deurmodellen

WEEKAMP DEUREN, DÉ SPECIALIST IN INDUSTRIËLE DEUREN

•  Geheel op maat of direct uit voorraad

•  Hangklaar, inclusief bewerkingen

•  Inmeten en montage

•  Aanpassingen in vlakverdeling

•  Aflak

De woontrend van nu is strak, stoer en industrieel. De industriële binnendeuren uit de collectie 

van Weekamp Deuren passen perfect bij deze stijl. De deuren hebben een industriële look door de 

minimalistische vormgeving en strakke stijlen. 

WK6316
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50 mm
stijlbreedte

80 mm
stijlbreedte

95 mm
stijlbreedte

WK6301 WK6307 WK6316WK6314

WK6328 WK6334WK6332

WK6355 WK6357 WK6360WK6359 WK6362WK6361

WK6305 WK6312WK6306 WK6308

WK6351 WK6356 WK6358

Diverse modellen zijn uit voorraad leverbaar. Dit staat hieronder per model aangegeven. Voor alle details 

verwijzen wij u naar het prijzenboek.

 

  

 

= muurzijde schuifdeuren (50 mm) / hangzijde (80 en 95 mm)

VOORRAAD

VOORRAAD VOORRAAD VOORRAAD

VOORRAAD VOORRAAD

Industriële binnendeuren collectie

WK6314
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DETAIL SMALDEUR SLOT

(TOEPASBAAR BIJ 80 MM VARIANT)

DETAIL INVISIBLE SCHARNIER

(TOEPASBAAR BIJ 80- EN 95 MM VARIANT)

•  Uitsluitend als schuifdeur

•  Stompe uitvoering

•  Geen slot mogelijk

•  Tussendorpels: 40 mm

•  Schuif- en draaideur

•  Stompe uitvoering

•  Smaldeurslot noodzakelijk

•  Tussendorpels: 40 mm

•  (Invisible) scharnieren mogelijk

•  Schuif- en draaideur

•  Stompe en opdek uitvoering 

•  Standaard binnendeurslot en

    magnetisch slot toepasbaar

•  Past doorgaans eenvoudig in 

    bestaand kozijn (ook stalen kozijn)

•  Tussendorpels: 50 mm

•  (Invisible) scharnieren mogelijk

•  Onderdorpel: 138 mm 

STIJLBREEDTE

50 mm

STIJLBREEDTE

80 mm

STIJLBREEDTE

95 mm

•  Glasdeuren uit de industriële binnendeuren collectie worden standaard zwart gegrond RAL9017

•  Dichte deurmodellen uit de industriële binnendeuren collectie worden standaard wit gegrond RAL9003

•  Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar

•  Kwaliteit: vaste tussendorpels met ‘invisible’ beglazingssysteem voor een strakke afwerking

50 
mm

80 
mm

95
mm

BINNENDEUREN

DETAIL MAGNETISCH SLOT 

(TOEPASBAAR BIJ 95 MM VARIANT)

HANG- EN SLUITWERK

slim round 
black

slim square 
black

slim round 
rvs premium

slim square 
rvs premium

De lifetime® collectie biedt een breed assortiment hang- en sluitwerk. Voor de binnendeuren met een 

stijlbreedte van 80 mm is speciaal beslag beschikbaar met minimalistische vormgeving (deurbeslag Slim). 

Dit beslag is ook toepasbaar bij de 95 mm variant.

set schuifdeur- 
kommen

vierkant rvs

set schuifdeur- 
kommen 

ovaal rvs

flat rvs

eco rvs

square rvs premium

‣ ‣     Voor meer inspiratie kijk op weekampdeuren.nl

DETAIL ‘ IN DE WAND’ SCHUIFDEURSYSTEEM DETAIL ‘VOOR DE WAND’ RVS SCHUIFDEURSYSTEEM

SCHUIFDEURSYSTEMEN

SLIM DEURBESLAG

80 en 95 mm

OVERIG BIJPASSEND DEURBESLAG

80 en 95 mm

SCHUIFDEURBESLAG

alle varianten

WK6328 WK6308 WK6358

Industriële binnendeuren collectie
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In deze leaflet vindt u de industriële binnendeuren collectie 
van Weekamp Deuren. 

Modellen in deze leaflet zijn wettig gedeponeerd en 
beschermd door Weekamp Deuren B.V. Dedemsvaart. 

Wijzigingen voorbehouden. Artikelnummer DW*208 
Uitgave april 2018. 

Voor meer inspiratie kijk op weekampdeuren.nl  
T. 0523-62 53 00.

WK6362 DUBBEL


