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Over ons

INOXdoors is een jong en gedreven bedrijf die rvs deuren produceert en veel 
ervaring heeft met maatwerk. Geen stal, loods of hal is namelijk gelijk. Dit vraagt 
vaak om specifieke oplossingen, die passen bij uw wensen. Die bieden wij u graag.

Intensief gebruik van deuren en ramen in bedrijfsruimtes maakt degelijke 
producten van groot belang. Duurzaamheid, betrouwbaarheid en een goede 
afwerking zijn dan ook de waarden waar INOXdoors voor staat. 

Door korte lijnen en flexibiliteit is maatwerk niet langer een tijdrovende en kostbare 
optie. Wij leveren uw deur al binnen drie weken, tegen een scherpe prijs. 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? 

Bel of mail ons voor een afspraak.

Bel of mail ons 
voor een afspraak!
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Loopdeuren
voor binnen

INOXindoors is de ideale onderhoudsvrije deur voor binnen. De INOXindoor is een strakke, 

geïsoleerde deur met een nette rvs-omranding. De deur is gemaakt van zeer slijtvast 

materiaal en daardoor geschikt voor veelvuldig gebruik. 

Eigenschappen van de INOXindoors:

 Î Keuze uit twee deurbladen: pvc-geïsoleerd of sandwichpaneel

 Î Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs

 Î Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk

 Î EPDM-afdichting

 Î Onderdorpel naar keuze

 Î PVC standaard leverbaar in grijs (RAL 7035) en wit (RAL 9016) en sandwich 
standaard leverbaar in interieurwit (9002)

 Î Optioneel: raamkozijn van 600 x 300 mm met zwarte kunststof omlijsting

 Î Maximale maatvoering deur: 1.400 x 3.000 mm

 Î Optioneel boerenklinkstel

 Î Standaardmaat 1000 x 2125 mm is uit voorraad leverbaar
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Loopdeuren
voor buiten

Dé deur voor buiten: duurzaam, slijtvast en naar wens samen te stellen. U kiest 

bijvoorbeeld uit verschillende deurbladen en kleuren.

Eigenschappen van de INOXoutdoors:

 Î Keuze uit twee deurbladen: sandwich- of polyesterpaneel

 Î Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs

 Î Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk (rvs-deurkruk optioneel)

 Î EPDM-afdichting

 Î Onderdorpel naar keuze

 Î Buitenpaneel leverbaar in zwart, wit, groen of antraciet. 

 Î De binnenkant is standaard wit. Andere kleuren op aanvraag mogelijk

 Î Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm). 
Andere afmetingen op aanvraag mogelijk

 Î Maximale maatvoering deur: 1.400 x 3.000 mm

 Î Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend

 Î Optioneel: cijferslot
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Dubbele deuren

Dubbele deuren voor binnen en buiten. Ideaal op plekken waar u 

vaak met groot materieel in en uit moet. U maakt makkelijk een grote 

doorgang, zonder tussenstijl. 

U stelt de deuren zelf samen, met keuze uit meerdere soorten 

deurbladen en kleuren. 

Eigenschappen van de INOXindoors/outdoors double:

 Î Keuze uit alle soorten deurbladen

 Î Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs

 Î Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk

 Î EPDM-afdichting

 Î Actieve deur links of rechts mogelijk

 Î Buitenpaneel leverbaar in zwart, wit, groen of antraciet. 

 Î De binnenkant is standaard wit. 
Andere kleuren op aanvraag mogelijk

 Î Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm).  
Andere afmetingen op aanvraag mogelijk

 Î Maximale maatvoering deur: 3.000 x 3.000 mm

 Î Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend

 Î Optioneel: cijferslot

Dubbel plezier 
van uw deur
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Buitendeuren
met dubbele afdichting

INOXoutdoors met dubbele afdichting. Dezelfde kwaliteit en opties als de 

INOXoutdoor, maar dan met extra aandacht voor inbraakveiligheid. De dubbele 

afdichting en hang-en-sluitnaden zijn af te sluiten met een rvs-profiel.

Een duurzame, slijtvaste deur die u naar eigen wens samenstelt. U kiest bijvoorbeeld 

uit verschillende soorten deurbladen en kleuren. 

Eigenschappen van de INOXoutdoors DA:

 Î Keuze uit twee deurbladen: sandwich- of polyesterpaneel

 Î Kozijn en omranding deurblad van geborsteld rvs

 Î Rvs hang-en-sluitwerk en kunststof deurkruk 

 Î Dubbele afdichting, hang-en-sluitnaden zijn afgesloten met            
een rvs-profiel

 Î Onderdorpel naar keuze

 Î Buitenpaneel leverbaar in zwart, wit, groen of antraciet. 

 Î De binnenkant is standaard wit. Andere kleuren op aanvraag mogelijk

 Î Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm). 
Andere afmetingen op aanvraag mogelijk

 Î Maximale maatvoering deur: 1.400 x 3.000 mm
 Î Optioneel: Driepuntssluiting - cilinderbediend

 Î Optioneel: cijferslot

Extra aandacht voor 
inbraakveiligheid
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IDEAAL
OM RUIMTE 
TE BESPAREN

Schuifdeuren

De INOXschuifdeuren zijn een kwalitatief hoogwaardige oplossing 

als u ruimte wilt besparen. De deuren zijn geschikt voor zowel 

binnen- als buitengebruik. Door een raam toe te voegen, zorgen 

ze voor extra daglicht. 

U heeft de keuze uit een gegalvaniseerde rails zonder afdekkap of 

een geborstelde rvs-rails die tegelijkertijd als afdekkap dienstdoet. 

Eigenschappen van de INOXindoors/outdoors schuif:

 Î Rails: gegalvaniseerd of geborsteld rvs

 Î Keuze uit alle soorten deurbladen

 Î Naar links of rechts schuivend

 Î Keuze: één- of tweevleugelig

 Î Voorzien van rvs-deurbladomranding en -handgreep

 Î Kunststof ondergeleiding

 Î Optioneel: aluminium raamkozijn (600 x 600/800 mm). 
Andere maten op aanvraag
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Branddeuren
60 minuten brandwerend

Onze branddeuren zijn 60 minuten brandwerend en 

ontwikkeld volgens EI2 en EN-1634-1. Op aanvraag ook 

leverbaar in 30, 90 of 120 minuten brandwerend.

De deuren zijn leverbaar in de volgende standaardmaten:

 Î 970 x 2145 mm 

 Î 1020 x 2345 mm

De dubbele branddeur is leverbaar in de standaardmaat:

 Î 1825 x 2145 mm

 Î Maatwerk leverbaar op aanvraag.

Eigenschappen van de INOXBranddeuren:

 Î Zonder onderdorpel

 Î Advies: deurdranger

 Î Kleur RAL 9002

Brandwerendheid 
voor zekerheid
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ZORG 
VOOR MEER 
DAGLICHT 
BINNEN

Kunststof ramen

De kunststof INOXwindows zijn een goede 

aanvulling op de INOXloopdeuren. Ze zijn net zo 

onderhoudsarm en zorgen voor meer daglicht 

binnen. De ramen zijn in verschillende maten 

verkrijgbaar en hebben een kiepstand. U kiest 

uit een kozijn met of zonder opdekflens.

Eigenschappen van de INOXwindows:
 Î Wit kunststof

 Î Leverbaar met en zonder opdekflens

 Î Inclusief kiepstand

 Î Voorzien van isoglas (24 mm dik)

De meest voorkomende inbouwmaten:
 Î 800 x 600 mm

 Î 1000 x 800 mm

 Î 1000 x 1000 mm

 Î 2000 x 1000 mm

 Î Alle maten op aanvraag leverbaar!

Ramen op maat

Alles is mogelijk
De kunststof ramen zijn naast de standaard afmetingen ook 

verkrijgbaar in aangepaste maten. Denk aan ramen in de 

top van de kopgevel of andere afwijkende vormen. Deze 

ramen zijn al in 4 weken te leveren. De afwerking en kleur zijn 

uiteraard exact gelijk aan onze standaard producten. Zo krijgt 

uw bouwproject een consistente uitstraling.

Op maat gemaakt

Gewoon bij  
Inoxdoors

Snelle levering
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Eenvoudige montage
De kunststof ramen zijn zonder gereedschap te 

monteren. Het enige wat u nodig hebt is een hamer 

om het kozijn vast te kloppen. Het kliksysteem grijpt 

in elkaar en zorgt ervoor dat het raam muurvast zit. 

Eenvoud en kwaliteit in 1 slimme oplossing!

Stap 1 plaatsen Stap 2 vastkloppen Stap 3 afwerken

Montage zonder  
gereedschap

Lichtgewicht kozijn

Perfect passend op 
sandwichpanelen

Kliksysteem

Onze ramen zijn exact passend, 
en monteren doe je in een hand-
omdraai! Er is namelijk maar één 
stuk gereedschap nodig!

De ramen van Inoxdoors zijn ver-
krijgbaar in de varianten vast glas, 
kiepstand en draai- kiepstand.

De ramen bestaan uit een binnen- 
en buitendeel waardoor het snel en 
eenvoudig is afgewerkt. Zetwerk is 
overbodig waardoor tijd en kosten 
worden bespaard.

Past perfect

Kiepraam

Afwerking
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Enkel kozijn

DA kozijn

A Kozijnbreedte Dagmaat + 85 mm

B Doorgangsopening Dagmaat - 58 mm

C Dagmaat Tot 1.400 mm

D Wanddikte Mogelijk vanaf 40 mm

E Kozijn opdek 50 mm breed
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A Kozijnbreedte Dagmaat + 85 mm

B Doorgangsopening Dagmaat - 58 mm

C Dagmaat Tot 1.400 mm

D Wanddikte Mogelijk vanaf 40 mm

A 

B 

C 

D

D

Dorpels

Montagehoek Standaard dorpel Lage dorpel

A  (hoogte) 20 mm 70 mm 20 mm

B  (breedte) 60 mm 65 mm 65 mm
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Dubbel kozijn

A Kozijnbreedte Dagmaat + 85 mm

B Doorgangsopening Dagmaat - 58 mm

C Dagmaat Tot 2.900 mm

D Wanddikte Mogelijk vanaf 35 mm

D 
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Schuifdeur rvs-rails

InoxDoors
Stroet 2A Lunteren
galva Rails schuifdeur
31-03-2015
InoxDoors

1:1
Blad

Werk:
Adres:
Onderdeel:
Datum:
Getekend:

Schaal:
Blad:

28

44

13
213

5

80

We hebben de standaard binnen- en 
buitendeuren op voorraad liggen. Toepasbaar op 
de standaard sparingsmaat 1000 x 2125 mm. 

Binnendeuren in grijs en wit (dorpel standaard, 
of montage hoeklijn). Buitendeuren met 
standaard dorpel leverbaar uit voorraad in 
antraciet, zwart, juniper green en wit.

Voorraad

Onderhoudsarm

Duurzaam

Sterk in maatwerk

Snelle levering
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SNEL
LEVERBAAR 

IN DIVERSE 
KLEUREN

We maken jouw koel- of vriesceldeur op maat, 
conform de eisen die je stelt aan de geconditioneerde 
ruimte voor een juiste opslag van de spullen.

De meerwaarde van Inoxdoors:

 Î Deuren op maat gemaakt

 Î Productie in eigen fabriek in Lunteren

 Î Geschikt voor intensieve productieomgevingen

Koelceldeuren



De Stroet 2a

6741 PT Lunteren

(0318) 484985

info@inoxdoors.com

www.inoxdoors.com

Wij leveren uw 
bestelling op de 

gewenste locatie met 
eigen transport.


