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Productie van stalen deuren

WAAROM BINNENDEURVANSTAAL.COM?

Binnendeurvanstaal biedt u veel voordelen. Zo zijn we kleinschalig, werken snel en 
efficiënt, hebben geen overhead, dus zijn scherp in prijs. We hanteren vaste (bij 
maatwerk overeengekomen) prijzen en hechten veel waarde aan persoonlijk 
contact. Daarom komen we graag vooraf bij u meten, zodat onze eigen montage-
ploeg precies de ins en outs van uw interieur weet. En verder? We houden niet 
van mooie woorden maar van staalharde feiten als het gaat om service, kwaliteit 
en klantvriendelijkheid.

Kennis maken? Welkom in onze showroom! De koffie staat klaar.

OOG VOOR DETAIL

Rechthoekige of ronde handgrepen, kort of lang, 
we werken ze netjes af.



4 weken levertijd

Geen aanbetaling

100% maatwerk

Iedere RAL kleur

Staal is dé interieurtrend van dit moment en past in elk type 
interieur. Heel terecht, want stalen deuren, ramen en wanden zijn 
verrassend sfeervol en geven uw interieur naast licht en ruimte ook 
uitstraling van klasse. Bij Binnendeurvanstaal weten we daar alles van. 
Graag geven we uw (nieuwe) woning een upgrade. Het is mooier, 
gemakkelijker en voordeliger dan u denkt!

STALEN SCHARNIERDEUREN

Verander uw ‘gewone’ scharnierdeur in een absolute eyecatcher met een stalen schar-
nierdeur van Binnendeurvanstaal. Uw interieur krijgt een boost aan licht en sfeer. 
Mooie, ranke stalen profielen, veel glas en een perfecte afwerking zijn kenmerkend 
voor onze stalen deuren. Evenals stevig, onderhoudsarm en gebruiksvriendelijk. De 
deuren worden geplaatst in een stalen kozijn en kunnen worden voorzien van diverse 
sluitingen en handgrepen. Heeft u een eigen ontwerp in gedachten? Voor een kleine 
meerprijs maken we de deur zoals u wilt.

STALEN TAATSDEUREN

Een stalen taatsdeur is een draaideur, die naar links en rechts kan openen en scharniert 
door middel van een vakkundig weggewerkt taatsscharnier in de deur. Reuze handig 
en mooi. Omdat kozijnen ontbreken, valt alle accent op de chique deur. Een 
‘musthave’ voor elke sfeerliefhebber. Binnendeurvanstaal adviseert u graag, of een 
gracieuze stalen taatsdeur ook in uw woning past.

STALEN SCHUIFDEUREN.

Groots en meeslepend kun je het wel noemen. Onze stalen schuifdeur maakt gebruik 
van een prachtig railsysteem. De grote glazen panelen met de ranke stalen profielen 
creëren een geweldige ruimte. Zeker als dit toegepast wordt tussen twee afgesloten 
ruimtes. Onze speciale manier van glaslatten zetten zorgt ervoor dat de schuifpui aan 
beide zijden hetzelfde aanzicht heeft. Een gloednieuwe trend is om een schuifdeur 
alleen als design-element aan de muur te gebruiken. Bijvoorbeeld een schuifdeur van 
doorleefd hout met een stalen frame en rails.

STALEN WANDEN EN RAMEN

Stoer en trendy zo’n glazen douchewand. Onze douchewanden zijn voorzien van 
veiligheidsglas en een antikalk laag.En je hoeft door de poedercoating niet bang te 
zijn voor roestvorming. Ben je een beetje tegendraads en kies je niet voor zwart of 
antraciet? Verras met een verrassende kleur. Taupe, wit, of misschien wel purperrood of 
smaragdgroen. Alle RAL kleuren zijn mogelijk. Een vaste stalen wand met glas of een 
stalen raam in een wand geven de ruimte een mooie industriële ambiance. Binnen-
deurvanstaal maakt ze graag voor u op maat.


