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“De klassieker in een modern jasje”
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De stalen taatsdeur 
kan 180º draaien, waardoor 
deze naar twee kanten kan 

worden geopend, en dat is precies 
wat een taatsdeur zo speciaal maakt. 

Deze deur heeft echter nog meer 
voordelen. Er is geen kozijn nodig, 

omdat het taatsscharnier in de boven- en 
onderkant van de deur verwerkt is. We 
maken bovendien gebruik van unieke, 

slanke profielen en een verdekte 
handgreep. Ook hanteren wij 

speciale glaslatten, waarmee al 
onze producten aan beide 
zijdes hetzelfde aanzicht 

hebben.

Twee zijdes hetzelfdeRuim 15 jaar expertMaatwerk

Taatsdeur
Opent naar twee kanten 90°



Oog voor detailsHoogwaardige kwaliteit Slank profiel

Onze stalen 
schuifdeur maakt 

gebruik van een prachtig 
railsysteem! Gecombineerd 

met de unieke, slanke profielen 
vormt deze stalen schuifdeur een 

parel in iedere ruimte. Door de 
geïntegreerde handgreep kan de 

schuifdeur zowel voor- als in 
de wand worden toegepast. 

De deuren zijn tijdloos 
en passen in elk 

interieur.

Schuifdeur
Beide zijdes hetzelfde aanzicht!



Snelle leveringPersoonlijk adviesKrasbestendig

Scharnierdeur
Vormgegeven met slanke handgreep

De stalen 
scharnierdeur 

heeft een mooie, 
slanke handgreep en 

vormt daarmee een absolute 
verrijking voor een woonkamer, 
winkel, loft of kantoor. De stalen 

schanierdeur kan enkel of dubbel 
worden uitgevoerd. De slotkast is 

weggewerkt in de deurstijl. Het 
materiaal waarvan de stalen deur 
is gemaakt, is sterk en duurzaam 

én heeft een grotere 
brandwerendheid dan 

standaard deuren.



ShowroomDuurzaamKwaliteitscontroles

Een stalen 
raamkozijn is de 

ideale afscheiding tussen 
twee ruimtes. Het licht wordt 
doorgelaten, terwijl de glazen 

wand het geluid tegenhoudt. Het 
stalen raamkozijn sluit aan op de 
deurprofielen. Hierdoor kan dit 

goed gecombineerd worden met 
een stalen deur. Beide zijdes van 

het stalen raamkozijn hebben 
hetzelfde aanzicht, daardoor 

is het een absolute 
eyecatcher.

Raamkozijn
Eindeloze mogelijkheden



Een stalen 
trapleuning geeft een 

stoere uitstraling aan uw trap! 
We maken iedere leuning op maat 
aan de hand van uw trapgat. Zodat 

de leuning perfect bij uw trap past. De 
handrail kant gemaakt worden uit een 

ronde of rechthoekige buis. Daarnaast is er 
keuze uit twee verschillende leuningdragers, 

vierkant met vierkante as of rond met een 
ronde as. Ook zijn er vele verschillende 
kleuren mogelijk, van zwart tot wit en 

alles daartussenin. Alle details van 
de trapleuningen worden met 

de hand afgewerkt wat het 
resultaat nog mooier 

maakt!

RechthoekigRondMaatwerk

Leuningen
Op maat gemaakt



Over ons
Specialisten van staal
De naam Stalendeurenmeesters.nl is misschien nieuw, maar de meesters zelf draaien 
al een tijdje mee. Stalendeurenmeesters.nl is namelijk onderdeel van Venpro B.V. 
in Obdam, expert op het gebied van maatwerk producten in roestvast staal en 
aluminium. Bij Stalendeurenmeesters.nl vind je dus uitsluitend specialisten met 
verstand van zaken!

Kwalitatief hoogwaardige producten
Onze producten worden met de hand op maat gemaakt en kunnen volledig worden 
aangepast op jouw specifieke wensen. Met zoveel ervaring in huis leveren we 
alleen kwalitatief hoogwaardige producten, waarbij wij vanzelfsprekend een hoge 
afwerkingsgraad hanteren. Ons productieproces is uniek en efficiënt, waardoor we 
onze producten tegen de juiste prijs kunnen aanbieden.

Kom vrijblijvend kennismaken

De koffie staat klaar!
De aanschaf van een stalen deur of stalen raamkozijn is een weloverwogen beslissing. 
Een beslissing die je wellicht niet kunt maken aan de hand van een foto op internet. We 
begrijpen daarom dat je de kans wilt krijgen om de stalen deur of het stalen raamkozijn 
eerst te zien. Daarom hebben we een prachtige showroom in Obdam, waar je al onze 
producten en projecten kunt bekijken. Wel even van tevoren afspreken.

Showroom



Onze Ambacht
Ruim 15 jaar expert

1 2Ontwerp op maat Werkvoorbereiding 3 Productie 4 Poedercoaten 5 Assembleren 6 Eindresultaat

1 Ontwerp op maat
Onze meesters geloven in de kracht van 
maatwerk. Aan de hand van een ontwerp op 
maat verzorgt een van de meesters een plan 
van aanpak voor een stalen deur of stalen 
raamkozijn dat naadloos aansluit op jóuw 
wensen.

2Werkvoorbereiding
Na het inmeten worden hiervan tekeningen 
gemaakt. We maken ook meteen een 
gedetailleerde planning voor oplevering die 
we samen met de tekeningen toesturen, 
zodat je precies weet waar je aan toe bent. 
Wel zo prettig!

3 Productie
Na een gedegen voorbereiding gaan we in de 
werkplaats aan de slag met jouw stalen deur 
of stalen kozijn. Tijdens dit proces hanteren 
we een hoge afwerkingsgraad; élk detail moet 
kloppen. Dit waarborgen we door tussentijdse 
kwaliteitcontroles.

Twee zijdes hetzelfdeRuim 15 jaar expertMaatwerk



Onze Ambacht
hoogwaardige kwaliteit

1 2Ontwerp op maat Werkvoorbereiding 3 Productie 4 Poedercoaten 5 Assembleren 6 Eindresultaat

4Poedercoaten
Het poedercoaten is een cruciaal moment in 
het productieproces. We brengen op deze 
manier de kleur, structuur en beschermlaag 
aan, waardoor de stalen deur of het stalen 
kozijn krasbestendig wordt en een duurzaam 
karakter krijgt. 

5 Assembleren
Na het poedercoaten vindt een eindcontrole 
plaats en voorzien we de stalen deur of 
het stalen kozijn van eventueel hang- en 
sluitwerk. Alles komt samen en dit resulteert 
in een prachtig product.

6Eindresultaat
Tot slot verpakken we de stalen deur of het 
stalen kozijn met de grootste zorg en maken 
we deze klaar voor montage. Onze meesters 
kunnen de stalen deur of het stalen kozijn 
bij jouw thuis monteren, of je kunt het door 
een aannemer of timmerman laten plaatsen 
dankzij de bijgevoegde montagehandleiding.

Twee zijdes hetzelfdeRuim 15 jaar expertMaatwerk
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