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Industriële
binnendeuren

collectie

Voor iedere situatie een passende deur
Toepasbaar als draai-, schuif- of taatsdeur   ∙   Glasdeuren en bijpassende dichte modellen  

Direct uit voorraad of geheel op maat    

COMPLEET ASSORTIMENT
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Elk huis heeft zijn eigen sfeer. Binnendeuren worden steeds meer als stijlmiddel 
gezien en vormen een beeldbepalend onderdeel van het interieur. Ze worden daarom 
bewust gekozen op basis van hun sfeer en karakter. 

De woontrend van nu is strak en industrieel. Houdt u van stoere, natuurlijke materialen? 
Dan passen deze binnendeuren perfect in uw interieur. De deuren hebben een 
industriële look dankzij de minimalistische stijlen en strakke vormgeving. Ze hebben 
de uitstraling van staal, maar zijn gemaakt van hout.  

Steel look met de warmte van hout

Industrieel en 
huiselijk is het thuis 
van nu

Magneetdeursluiter met een deurgreep
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Industrieel en 
huiselijk is het thuis 
van nu

ON.00.31 H8.03.65 F1.34.58

Deze deuren met industriële look zijn perfect toe te passen als enkele of dubbele 
deuren. Door smalle stijlen en veel glas wordt er veel lichtinval gecreëerd. De unieke 
vormgeving zorgt ervoor dat de deuren echte eyecatchers in het interieur zijn. De 
uitgebreide collectie bestaat uit glasdeuren en bijpassende dichte deurmodellen. 

Bij Weekamp Deuren heeft u keuze uit drie stijlbreedtes: 

50 mm 80 mm 95 mm 
STIJLBREEDTE

S-Core®
De unieke stabiele kern  

voor  binnendeuren

• Stabiel en vormvast

• Vochtbestendig MDF

• Met KOMO keurmerk

• FSC® gecertificeerd

• 12 jaar garantie

Glasdeuren met blank of mat gelaagd glas ‣‣     Kijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl/stijlbreedte
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Draaideur
In Nederland is een draaideur de meest gekozen toepassing. De 
deuren worden toegepast in een kozijn waarbij u de keuze heeft uit:
• Enkele of dubbele deuren
• Stomp of opdek
•  Links- of rechtsdraaiend
• Deurkruk of deurgreep i.c.m. magneetdeursluiter

Schuifdeur

Schuifdeuren kunnen in ieder interieur toegepast worden. U bespaart 
ruimte en het systeem kan bovendien een echte blikvanger zijn in het 
interieur! Bij een schuifdeur heeft u keuze uit:
• Enkele of dubbele deuren
• ‘Voor de wand schuivend’ of ‘in de wand schuivend’
• Deurgrepen (eenzijdig of tweezijdig) en/of schuifdeurkommen

‣‣     Kijk voor de bijpassende schuifdeursystemen op  
weekampdeuren.nl/schuifdeur

Taatsdeur
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°. 

Bij een taatsdeur heeft u keuze uit: 
• Enkele of dubbele deuren
• Diverse deurgrepen 

‣‣     Kijk voor meer informatie op weekampdeuren.nl/taatsdeur

80 mm 80 mm 95 mm 95 mm 

Stomp Opdek
Keuze uit twee stijlbreedtes: Keuze uit twee stijlbreedtes:

Keuze uit drie stijlbreedtes:

Wilt u een draaideur, schuifdeur of taatsdeur?

Weekamp taatsdeuren:  
minimalistisch, strak en elegant 

50 mm 80 mm 95 mm 
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80 mm
stijlbreedte

95 mm
stijlbreedte

WK6301 WK6307 WK6316WK6314

WK6334WK6332

WK6305 WK6312WK6306 WK6308









 

WK6351 WK6357 WK6361WK6356 WK6360WK6355 WK6359WK6358 WK6362

WK6328

Smaldeurslot - speciaal voor 80 mm 

Deuren van Weekamp met een stijlbreedte van 80 mm zijn 
voorzien van een uniek type smaldeurslot. Voordelen: 

• Eenvoudig toepasbaar in nieuwe of bestaande kozijnen  
(i.c.m. Nemef 1200 sluitplaat)

• Leverbaar in combinatie met een stompe of opdekdeur
• Strakke uitstraling voorplaat: RVS of hoogwaardige zwarte 

poedercoating

VOORRAAD VOORRAAD VOORRAAD

VOORRAAD VOORRAAD VOORRAAD VOORRAAD VOORRAAD

Muurzijde / hangzijde



Toepasbaar als:
•  Draaideur
•  Schuifdeur
•  Taatsdeur 

Keuze uit: 
•  Stompe deur
•  Opdekdeur

Toepasbaar als:
•  Draaideur
•  Schuifdeur
•  Taatsdeur 

Keuze uit: 
•  Stompe deur
•  Opdekdeur

Toepasbaar als:
•  Schuifdeur 

Toepasbaar als: 
•  Stompe deur 

50 mm
stijlbreedte

 Welke deur past bij uw interieur?



Het deurbeslag is een belangrijk onderdeel van een deur. Elk beslag creëert weer een ander aanzicht. Onze 
Lifetime® collectie biedt een breed assortiment, denk hierbij aan: deurkrukken, deurgrepen, schuifdeurkommen en 
een uitgebreid hang- en sluitwerk pakket. 

Voor de industriële binnendeuren is exclusief deurbeslag met minimalistische vormgeving (Slim Line) beschikbaar. 

‣‣      Kijk voor het complete assortiment op onze website weekampdeuren.nl/deurbeslag

Magneetdeursluiter (80 en 95 mm) (ook in wit)

Schuifdeurkom: Slim vierkant RVS Premium  
(50, 80 en 95 mm) (ook in zwart) 

Deurkruk: Slim Solid RVS Premium (ook in zwart) Deurgreep: Smart Black 700 mm (ook in RVS) Magnetisch slot (95 mm) (ook in RVS) Smaldeurslot (80 mm) (ook in RVS)

Invisible scharnier (80 en 95 mm) (ook in RVS)

Taatssysteem (80 en 95 mm)

Schuifdeursysteem: Spirit (50, 80 en 95 mm)

✓Strak en minimalistisch

✓Geluid- en contactloos 

✓Toepasbaar met deurgreep

✓Enkele en dubbele (draai)deuren

✓Toepasbaar bij stompe deuren

✓Verkrijgbaar in zwart of wit

Exclusief design door minimalistische vormgeving
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weekampdeuren.nl

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*222 
Uitgave juni 2019. 

T. 0523-62 53 00.

Kijk voor meer inspiratie op weekampdeuren.nl


