BINNEN EEN
PAAR KLIKKEN JE
NIEUWE DEUR! BESTEL
EENVOUDIG EN SNEL OP
DEURDIRECT.NL

Nieuw huis bouwen of
verbouwplannen? Buitendeur op
maat bestellen!
Op maat gemaakte buitendeur voor je (nieuwbouw)huis?
Die bestel je in een sleutelomdraai, op deurdirect.nl

Nieuw huis op maat of
renoveren? Nieuwe buitendeur
op maat!
Een nieuw huis bouwen óf je huis renoveren, doe je naar eigen wens en
smaak. Dat geldt voor de stijl, indeling en afwerking. En dat geldt ook voor
je buitendeuren: kies in een paar klikken je deurmodel, favoriete kleur,
deurbeslag en briefplaat. Dan maken wij je nieuwe houten buitendeur,
speciaal voor jou op maat. Bestel eenvoudig en snel op deurdirect.nl

Op onze webshop vind je een speciale selectie
topkwaliteit deuren van 54 mm dikte: dé standaard
voor de nieuwbouwwoningen (of je renovatieplannen)
van vandaag én passend in nagenoeg alle kozijnen. Al
onze deuren worden onder continue kwaliteitsbewaking
geproduceerd en door ons vakkundige montageteam
professioneel afgehangen. Kortom: maatwerk in een
sleutelomdraai!
• Bestelgemak én complete ontzorging.
• Topkwaliteit én maatwerk in buitendeuren.
• Inbraakwerende meerpuntssluiting en hang- en
sluitwerk.
Over deurdirect.nl
Deurdirect.nl is een merk van Kegro Deuren. Al sinds
1974 dé deurenfabrikant van en marktleider in vlakke
en massieve houten buitendeuren voor nieuwbouw- en
renovatieprojecten in Nederland.
GEEN VERRASSINGEN ACHTERAF!
Alle deurprijzen op deurdirect.nl zijn inclusief hang- en
sluitwerk én het digitaal inmeten. Alleen de montagekosten en
eventuele extra opties, zoals briefplaat of spionoog komen hier
nog bij, dus geen verrassingen achteraf!
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Zo werkt het!

WEBSHOP
Kies je deurmodel
en extra’s
en bestel eenvoudig en
snel jouw houten deur op
deurdirect.nl
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Binnen 2 weken maken
we een afspraak voor
digitale inmeting.
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Het produceren van
de deur duurt ongeveer
5 weken.
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Op je locatie
komen we het
kozijn inmeten.

Het digitale meetbestand
gaat naar de fabriek waar de
meetgegevens omgezet worden
naar een unieke productiecode.
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De deur staat klaar en
we maken een afspraak voor
de montage binnen 4 weken
nadat de deur gereed is.
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De deur wordt gemonteerd
en de oude deur voeren we
netjes voor je af.
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