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A ltĳd al geïnteresseerd geweest in
hoe we tewerk gaan met het
maken van een stalen deur? We

maken verschillende soorten stalen
deuren namelĳk draai-, schuif- en

taatsdeuren. Hier kun je een overzicht
vinden van de verschillende stappen die
we uitvoeren zodat we een kwalitatieve
deur kunnen leveren met een robuuste
uitstraling.

De eerste stap is te horen krĳgen dat een klant geïnteresseerd is in een maatwerk deur.
Dit wordt telefonisch, via mail of in onze showroom geregeld. We kunnen een ontwerp
voorstellen, meedenken aan een idee of verder werken aan het idee van de klant. Op basis
hiervan beginnen we aan het tekenwerk.

Het tekenwerk wordt uitgevoerd door onze ontwerpers. Hiervoor gebruiken ze 3D-
tekensoftware. Op basis van het tekenwerk wordt een offerte opgesteld. Als de klant
aanpassingen wilt hebben aan de deur, kunnen we het tekenwerk aanpassen, even als de
offerte. Eens de klant er tevreden mee is, maken we een afspraak om te komen inmeten.

Onze vakmensen gaan aan de slag met het op maat maken van de deur op basis van het
tekenwerk. De onderdelen die er extra bĳkomen worden besteld en als de deur een
speciale coating krĳgt, zal deze naar de coater gaan. De laatste stap is alles controleren,
zoals kĳken of het glas precies past. De productietĳd van een op maat gemaakte stalen
deur zal ongeveer rond de 6-10 weken zĳn. Eens de deur klaar is, maken we een afspraak
met de klant om de deur te komen monteren.

Om ervoor te zorgen dat de montage gemakkelĳk verloopt voor onze vakmensen, wordt
het aangeraden om het volgende voorbereid te hebben:

- Stroomvoorziening, voor het gebruik van apparaten
- Genoeg ruimte om de deur te monteren

De montage- en leverkosten worden achteraf berekend.

Voordat we komen inmeten, zĳn er bepaalde punten waar de klant zelf rekening mee moet
houden:

- We moeten de finale afmetingen kunnen meten, dus alle maatbepaldende lagen,
zoals stucwerk, moet aangebracht zĳn op de vloer, wanden en het plafond.

- Er dient een stevige constructie aanwezig te zĳn om de deur aan te bevestigen. Als deze
niet aanwezig is, kunnen we deze erbĳ.

- Het stucwerk moet haaks en waterpas zĳn, met een maximale marge van 5mm.
- Geef aan waar leidingen etc. lopen.

Na het inmeten passen we het tekenwerk aan zodat het exact op maat is, en op basis
daarvan zullen er eventueel wĳzigingen in de offerte plaatsvinden. Als de klant hierop
akkoord geeft, zal de deur in productie gaan.


