
LIFESIZE AUGMENTED REALITY

RESET BEVESTIG

Kies en bekijk Skantrae
binnendeuren met de
augmented reality app!

Blader met de Skantrae app door onze deu-
ren, bekijk ze in 3D, bepaal je kleur, kies het 
beslag en bekijk je nieuwe deur realtime in 
je interieur!

Ervaar onze deuren driedimensionaal!
Scan met de app de sfeerfoto’s in deze bro-
chure. De sfeerfoto’s zijn herkenbaar aan 
het volgende icoontje:

Kijk voor meer informatie op:
skantrae.com/app

Of download hem vandaag nog uit de App 
Store of Google play!

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten 
en prijzen op onze website: skantrae.com
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Welkom bij Skantrae!
Wij willen je hartelijk danken voor je interesse in Skantrae 
buitendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een 
deur die past bij jouw stijl en jouw huis. Of dat nu modern 
is of juist klassiek, wij hebben de passende buitendeur 
voor jou in ons programma. Uiteraard compleet met de 
laatste en meest moderne accessoires. 

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, 
accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet 
wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook  
nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze reke-
ning, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en 
maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een 
deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aange-
ven bij de deur serie. 

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 
40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele mo-
dellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassen-
de accessoires. 
Onze deuren worden gemaakt met passie en vakman-
schap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te 
blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur 
van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en 
jarenlang woonplezier.

In dit bijna 100 pagina’s tellende overzicht vind je alles over 
ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en 
opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duide-
lijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te 
bestuderen.

Bezoek een showroom
Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst 
zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat 
kan! Kom gerust langs in de showroom 
van één van onze dealers. Op onze web-
site vind je een actueel overzicht van al 
onze dealers in Nederland en hun Skan-
trae assortiment. 

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 
en 17.00 uur ben je ook welkom in onze 
eigen showroom in Zevenaar. Wil je per-
soonlijk advies, maak dan een afspraak 
voor de donderdag of de vrijdag via on-
derstaand telefoonnummer.

Skantrae B.V.
Mega 1 
6902 KL  Zevenaar 
Tel: 0316 - 58 66 00 
info@skantrae.com 
www.skantrae.com

Volg ons ook op:

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op 
onze website: skantrae.com
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Glasopties voor buitendeuren

Verklaring icoontjes

Aantal jaren
garantie

Producten
zijn voor-
gegrond

Glas is al
voorge-
monteerd

Maatwerk
beschikbaar

Hang- en
sluitwerk-
pakketten
beschikbaar

All-Inn
Service

NEXT OPTIMAXKOMO

11: ISO glas-in-lood  P / R

17: ISO glas-in-lood Y 18: ISO glas-in-lood Z 19: ISO glas-in-lood E 20: ISO glas-in-lood D

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze  
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deurProfessionals 
kiezen voor Skantrae
Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en vol-
doen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de 
professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae 
biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoon-
lijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor spe-
cifieke maatwerksituaties. De buiten- & binnendeuren van 
Skantrae buiten- en binnendeuren zijn daarom al meer dan 
40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT & KOMO 
KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhanke-
lijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garan-
deert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten 
onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de 
wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Onze buitendeuren van massief hout zijn gemaakt met een 
degelijke verbinding. Daarbij gebruiken we bovendien al-
leen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers 
en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren 
voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7038).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar 
in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. 
Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien introduceren we ons nieuwe NEXT programma. 
Doordat Skantrae Next voordeuren zijn opgebouwd uit een 
plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dorpelverbindingen 
waardoor het werken van het hout minimaal is en extra 
onderhoud niet nodig. De zijden, groeven en paneelbossin-
gen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen de 
weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae Next voordeuren is dat nu ook voor-
deuren met panelen uit een samengestelde plaatconstruc-
tie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige 
klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige  
binnendeuren van Nederland.

Isolatieglas
Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. 
Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit iso-
latieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een 
spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en 
heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isola-
tieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncom-
fort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. 
In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isola-
tieglas. Driedubbel glas dus!

Veiligheidsglas
Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
stoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht.
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertificeerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2019 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC® EN PEFCTM

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.
Meer weten over FSC® of PEFCTM? Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certificering per deurmodel 
en uitvoering. Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek- 
beveiliging.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Aflak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur aflakken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertificeerd papier.
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KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank
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10: ISO glas-in-lood  M / Q
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Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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11: ISO glas-in-lood  P / R

17: ISO glas-in-lood Y 18: ISO glas-in-lood Z 19: ISO glas-in-lood E 20: ISO glas-in-lood D

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze  
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deurProfessionals 
kiezen voor Skantrae
Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en vol-
doen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de 
professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae 
biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoon-
lijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor spe-
cifieke maatwerksituaties. De buiten- & binnendeuren van 
Skantrae buiten- en binnendeuren zijn daarom al meer dan 
40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT & KOMO 
KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhanke-
lijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garan-
deert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten 
onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de 
wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Onze buitendeuren van massief hout zijn gemaakt met een 
degelijke verbinding. Daarbij gebruiken we bovendien al-
leen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers 
en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren 
voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7038).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar 
in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. 
Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien introduceren we ons nieuwe NEXT programma. 
Doordat Skantrae Next voordeuren zijn opgebouwd uit een 
plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dorpelverbindingen 
waardoor het werken van het hout minimaal is en extra 
onderhoud niet nodig. De zijden, groeven en paneelbossin-
gen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen de 
weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae Next voordeuren is dat nu ook voor-
deuren met panelen uit een samengestelde plaatconstruc-
tie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige 
klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige  
binnendeuren van Nederland.

Isolatieglas
Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. 
Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit iso-
latieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een 
spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en 
heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isola-
tieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncom-
fort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. 
In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isola-
tieglas. Driedubbel glas dus!

Veiligheidsglas
Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
stoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht.
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertificeerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2019 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC® EN PEFCTM

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.
Meer weten over FSC® of PEFCTM? Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certificering per deurmodel 
en uitvoering. Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek- 
beveiliging.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Aflak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur aflakken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertificeerd papier.
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KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.
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Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
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Laat Skantrae jouw deur afl akken. 
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Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de model-
len voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voor-
beelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. 
Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde 
deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Skantrae B.V.
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Skantrae biedt niet alleen prachtige kwalitatieve buitendeu-
ren, maar ook alle bijpassende accessoires waaronder glas,  
veiligheidsbeslag, briefplaten en beldrukkers. De deur die 
perfect past bij jouw persoonlijke smaak en het karakter van  
jouw huis kun je hiermee in dezelfde stijl tot in de puntjes  
(laten) afwerken.

Bij de keuze voor een buitendeur spelen naast uitstraling en 
ontwerp echter nog twee belangrijke thema’s:

VEILIGHEID
Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek  
kunnen wij in de deur van jouw keuze een frezing aan- 
brengen voor een meerpuntssluiting en deze zelfs direct voor 
je monteren. Hiermee vergrendel je de deur met één draai- 
beweging op meerdere punten tegelijk. Voor de beste bevei- 
liging kies je voor beslag met kerntrekbeveiliging.

DUURZAAMHEID
Veel warmte gaat via de buitendeur verloren. Door een tocht-
valdorpel te plaatsen in jouw nieuwe buitendeur kun je fors op 
je energiekosten besparen. Wij kunnen deze montage direct 
in onze fabriek voor je uitvoeren en gebruiken Planet tocht-
valdorpels. Hiermee houd je voortaan warmte binnen en kou  
letterlijk buiten de deur.

SKN 2724
Rooster GT-15

EEN COMPLETE 
BUITENDEUR,  
SNEL IN HUIS

Eris Recht

GEMAK VAN SKANTRAE  
Met een hang- en sluitwerkpakket verzorgt Skantrae alle bo- 
ringen en frezingen. Je lakt de deur zelf en hangt hem zelf af.  
Wil je compleet gemak? Kies dan voor de Skantrae All-In Service  
(alleen voor NEXT modellen) en de deur wordt ook voor je gelakt 
en afgehangen.

6

Een complete buitendeur, snel geleverd!
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Elegance NEXT | deur: SKN 2752 Rooster GT-20 | weldorpel WLD 06
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Skantrae NEXT
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Dé nieuwe generatie buitendeuren

Isolatie: XPS schuimvulling met
een dichtheid van 30 kg/m3

Isolatiewaarde: μ-waarde (W/m2.K)
Next deuren; 1.56 W/m2K

Stabilisatie: 2 stuks aluminium tussenlagen; 
dikte dekplaat: 8,5 mm

Grondlak: 120 mμ grijs voorbehandeld
in RAL 7038

Deurdikte: 40 of 54 mm

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:
• Hoge isolatie waarde
• Zeer vormstabiel
• Licht van gewicht
• Geen stijl- en dorpelverbindingen
• Minder onderhoud

• Uniforme houtnerftekening
• 35 mm rondom inkortbaar
• Ook voor paneeldeuren
• Getest volgens KOMO richtlijnen
• 10 jaar garantie

De samengestelde plaatconstructie van 
onze NEXT modellen, is opgebouwd uit een 
isolerende kern met aluminium platen aan 
weerszijden. De kern bestaat uit een XPS 
hardschuim plaat die drukvast, vochtbe-
stendig, licht van gewicht is en een verhoog-
de isolatiewaarde heeft. Dit betekent een 
lager energieverbruik, dus maximaal woon-
comfort!

De aluminium platen dragen bij aan een hoge 
vormstabiliteit van de voordeur waardoor 
eventueel krimp- en zwelgedrag sterk wordt 
verminderd. En door het gebruik van licht-
gewicht materialen is een Skantrae NEXT 
voordeur zeer gemakkelijk te verwerken in 
tegenstelling tot zware massief hardhouten 
voordeuren. De oppervlakte platen zijn 100% 
FSC® meranti multiplex.

Onze NEXT deurmodellen zijn
herkenbaar aan het icoontje. NEXT
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Overzicht van alle NEXT deuren

SKN 2723
ENTRANCE

SKN 2726
ENTRANCE

SKN 2387 L/R
ENTRANCE

SKN 2743
ENTRANCE

SKN 2757
ELEGANCE

SKN 2741
ELEGANCE

SKN 2740
ELEGANCE

SKN 2724
ELEGANCE

SKN 2423
VILLAGE

SKN 2444
VILLAGE

SKN 2445
VILLAGE

SKN 2752
ELEGANCE

SKN 2758
ELEGANCE

SKN 2746
ENTRANCE
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SKN 650
NOVA

SKN 666
NOVA

SKN 660 L/R
NOVA

SKN 659
NOVA

SKN 661
NOVA

SKN 662
NOVA

SKN 663
NOVA

SKN 664 L/R
NOVA

SKN 665
NOVA

SKN 667
NOVA

SKN 668
NOVA

SKN 656
NOVA EIKEN

SKN 657
NOVA EIKEN

SKN 668
NOVA EIKEN

SKN 666
NOVA EIKEN

SKN 667
NOVA EIKEN

SKN 665
NOVA EIKEN

SKN 664 L/R
NOVA EIKEN

SKN 653
NOVA

SKN 654
NOVA

SKN 656
NOVA

SKN 657
NOVA

SKN 658
NOVA
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Skantrae
OptiMax

1 2 3 4 1 2 3 4

Duurzaamheidsklasse Krimpklasse

  100% gecertificeerd FSC® Hardhout

  Hoogste duurzaamheidsklasse

   7 jaar garantie

   Grondverflaag 120 mμ

   Uit voorraad geleverd

Optimale kwaliteit

Voor massief hardhouten voordeuren, is Optimax het antwoord.

Maximale duurzaamheid

Door het hoge soortelijk gewicht, tussen 700 en 900 kg/m3, is Optimax uitstekend 

geschikt voor toepassing in buitendeuren en sluit het naadloos aan op het grillige 

Nederlandse klimaat. Optimax voldoet aan de hoogste krimpklasse en is daardoor 

vormvast. Alle Optimax deuren zijn voorzien van een grondverflaag van 120 mμ.

Skantrae Optimax



13

Skantrae
OptiMax

Krimpklasse

Het hout dat wordt gebruikt voor OptiMax wordt volgens de strenge FSC® normen 
beheerd en gekapt. De houtsoorten staan op de SKH lijst van “Goedgekeurde 
houtsoorten voor  de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en 
deuren)”.  OptiMax: optimale kwaliteit, maximale duurzaamheid.

Maximale
duurzaam-

heid

Uit 
voorraad 
leverbaar

Optimale 
veiligheid

Goedgekeurd hout

     

SKE 387 L
ISO Glas-in-lood H + glascode 1 | 2 | 4 | 5

SKE 724
Rooster GT-19

Blank glas en rooster 
standaard gemonteerd

SKG 519
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm
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Entrance NEXT | deur: SKN 2726 | Glas | Glas-in-Lood P | weldorpel WLD 3



15

De Skantrae Entrance voordeuren zijn tijdloze modellen. 
Combinaties van panelen, strakke lijnen en glas zorgen voor 

modellen die de tand des tijds moeiteloos doorstaan.

Entrance

15
             

SKN  2743
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KENMERKEN ENTRANCE OPTIMAX
Constructie: Optimax FSC® hardhouten stijlen  

en dorpels. FSC® exterieur MDF panelen  
Brede stijlen (140 mm)

Uitvoering: U-vormige paneelprofilering
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld;  

alle constructieonderdelen zijn van te voren  
behandeld en panelen zijn rondom gekit

Aantal modellen: 5
Maatwerk: Mogelijk 

Weldorpels: Weldorpelopties 
Glas: Standaard geschikt voor ISO glas, 

los leverbaar.
Briefsleuf: Mogelijk waar briefplaat op de 

deur is afgebeeld.
Garantie: 7 jaar

Certificaten: FSC®

KENMERKEN ENTRANCE  NEXT
Constructie: Multiplex plaat met 2 aluminium lagen en een isolerende 

XPS hardschuim kern. CNC gefreesde  panelen.
Uitvoering: Bossing panelen

Afwerking: 120 mu grijs voorbehandeld
Aantal modellen: 5

Weldorpels: Weldorpelmodel is bepaald per model. Zie prijslijst
Maatwerk: Mogelijk

Glas: Standaard geschikt voor ISO glas, los leverbaar
Briefsleuf: Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld

Garantie: 10 jaard
Certificaten: FSC®

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com

SKN 2723
Glascode 1 | 3 | 4 

SKE 723
ISO Glas-in-lood A + glascode 1 | 2 | 4 | 8  

SKE 723
ISO Glas-in-lood F + glascode 1 | 2 | 4 | 7  
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SKN 2726
ISO Glas-in-lood P + glascode 1 | 3   

SKN 2726
ISO Glas-in-lood X + glascode 1 | 3 | 11 

SKE 726
ISO Glas-in-lood P + glascode 1 | 3   

17
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SKN 2743
ISO Glas-in-lood E + glascode 1 | 4 

SKN 2743
ISO Glas-in-lood Y + glascode 1 | 4 

SKN 2743
ISO Glas-in-lood D + glascode 1 | 4 

SKN 2746
ISO Glas-in-lood D + glascode 1 | 4 

SKE 746
ISO Glas-in-lood M + glascode 1 | 4

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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A

B

Stel je eigen veiligheidsset samen  
Met ons veiligheidsbeslag zorg je ervoor dat jouw deur er niet alleen prachtig uit ziet, maar ook 
nog eens veilig is. Je kunt de verschillende buitenschilden moeiteloos combineren met diverse 
binnenschilden. Deze modellen zijn slechts een greep uit ons totale assortiment.  
Zie hiervoor buitendeurenbeslag vanaf pagina 90.

A |  Antrim 
Deurknop buitenkant messing

B |  Dale 
Veiligheidsrozet kerntrek messing

19

SKN 2746
ISO Glas-in-lood Y + glascode 1 | 4 

SKN 2746
ISO Glas-in-lood E + glascode 1 | 4 



2020
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SKE 387 L
ISO Glas-in-lood H + glascode 1 | 2 | 4 | 5

SKE 387 R
ISO Glas-in-lood H + glascode 1 | 2 | 4 | 5

SKN 2387 L
Glascode 1 | 4 

SKN 2387 R
Glascode 1 | 4 

SKE 390 L
Glascode 1 | 4  

SKE 390 R
Glascode 1 | 4  
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SKE 191
  

SKE 190
   

A |  München ALU 
Deurknop buitenkant

B |   Stuttgart ALU 
Kerntrekbeveiliging

B

A

KENMERKEN
Constructie: Merbau hardhouten stijlen en dorpels, 

140 mm
Uitvoering: Afgeschuind profiel

Afwerking: voorbehandeld in 4 mogelijke 
RAL kleuren. Blank voorgelakt tevens leverbaar

Aantal modellen: 2
Glas: Isolatieglaslatten en 2 ventilatiesleuven 

per dorpel optioneel leverbaar. Glas niet leverbaar
Weldorpel: WLD 4 optioneel. Los meegeleverd

Levertijd: 6 weken
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A |  Dortmund ALU 
Briefplaat

B |  Bonn ALU 
Tochtklep

A

B

Weather 
Control System
De geveerde Skantrae Aluminium 
briefplaten zijn voorzien van het  
speciale  Weather Control system. 
Dit systeem zorgt ervoor dat de 
briefplaten zowel water- als wind-
werend zijn en zorgen daarom voor 
jarenlang zorgeloos comfort.  Het 
speciale binnenwerk is bovendien ge-
luidsdempend en brandvertragend.



24 Elegance NEXT | deur: SKN 2752 Rooster GT-20 | weldorpel WLD 06
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SKN 2752

25

Binnen ons assortiment luxe voordeuren vallen de prachtige 
deuren uit de Elegance serie op door hun klassieke en rijke 

uistraling. Kraalprofielen geven diepte en een cachet aan deze 
voordeuren en maken van deze serie een echte blikvanger.

Elegance

             



SKE 724
Rooster GT-19

Blank glas en rooster 
standaard gemonteerd

26

SKN 2724
Rooster GT-15

Roosterpakket los geleverd. 
Montage is optioneel

SKN 2724
Rooster GT-19

Roosterpakket los geleverd. 
Montage is optioneel

SKE 724
Rooster GT-15

Blank glas en rooster 
standaard gemonteerd

KENMERKEN ELEGANCE NEXT
Constructie: Multiplex plaat met 2  aluminium 

tussenlagen en  XPS hardschuim isolerende kern.
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld RAL 7038.

Aantal modellen: 10
Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas;  
isolatieglas los leverbaar

  Roosterpakketten los leverbaar en op 
aanvraag gemonteerd

Weldorpels: Weldorpelmodel is bepaald per 
deurmodel. Zie prijslijst

Briefsleuf: Briefsleuf mogelijk waar  
briefplaat is afgebeeld

Overig: Aan de buitenzijde geprofileerde  
roosters in SKN 2724, SKN 2758 en SKN 2752.  

Roosters alleen in zwart leverbaar 
Garantie: 10 jaar 

Certificaten: FSC®

KENMERKEN ELEGANCE OPTIMAX
Constructie: FSC® hardhouten stijlen  

en dorpels; FSC® exterieur panelen, brede stijlen
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld;  

alle constructieonderdelen zijn van 
te voren behandeld en panelen  

zijn rondom gekit
Aantal modellen: 10

Maatwerk: Leverbaar
Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas;  

isolatieglas los leverbaar
  ISO-blank glas voorgemonteerd in het draairaam 

van: SKE 724, SKE 736 en SKE 752
Weldorpels: Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 114);  

standaard geleverd zonder weldorpel
Briefsleuf: Briefsleuf mogelijk waar  

briefplaat is afgebeeld
Certificaten: FSC®

Overig: Aan de buitenzijde geprofileerde  
roosters in SKE 724, SKE 736 en SKE 752.  

Roosters in 6 kleuren leverbaar
Garantie: 7 jaar

 



Leverbare roosterkleuren voor Optimax deuren

Kijk voor meer informatie met betrekking tot roosters en roosterdeuren op pagina 123.

Rooster 
Rijtuigengroen ral 6009 

Rooster 
Mergelwit ral 9001 

Rooster 
Zilver ral 9006

Rooster 
Geldersblauw ral 5004

Rooster 
Goudkleur ral 1036

Rooster 
Zwart ral 9005

27

SKE 736
Rooster GT-20* 

Blank glas en rooster 
standaard gemonteerd

SKE 736
Rooster GT-16* 

Blank glas en rooster 
standaard gemonteerd

Skantrae Entrance Optimax roosterdeuren

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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SKN 2752
Rooster GT-23*

Profiel ook aan de binnenzijde
Roosterpakket los geleverd. Montage is optioneel

SKN 2740
ISO Glas-in-lood Z + glascode 1 | 4 

A |  Musca 
Deurknop buitenkant Zwart

B |  Malva 
Knopkruk binnenkant Zwart

C |  Juno 
Veiligheidsrozet kerntrek Zwart 

D |  Manchester 
Briefplaat Zwart

A

B

C

D
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SKE 739
Profiel ook aan binnenzijde. Blank glas en rooster 

los geleverd bij 6 weken levertijd. Voorgemonteerd
bij 12 weken levertijd.

SKE 752
Rooster GT-16*

Profiel ook aan de binnenzijde
Blank glas en rooster standaard gemonteerd

SKN 2741
Rooster GT-21

ISO blank glas voorgemonteerd.
Rooster voorgemonteerd.

* Montage van veiligheidsschilden is niet mogelijk bij SKE 736 en SKE 752 en voor SKN 2752 en SKN 2758.

Advies: monteer een knopkruk met een veiligheidsrozet. Je kunt knop Oval als binnenkruk gebruiken.
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SKN 2752
Rooster GT-20

Profiel ook aan de binnenzijde
Roosterpakket los geleverd. 

Montage is optioneel.

SKN 2757
 Profiel ook aan de binnenzijde.

SKN 2758
Rooster GT-22

Zware profilering. Profiel ook aan de 
binnenzijde. Roosterpakket los geleverd. 

Montage is optioneel.

A

B

A |  Oval 
Krukknop binnenkant messing OTL

B |  Antrim 
Deurknop buitenkant messing OTL
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SKE 757
Profiel ook aan de binnenzijde

SKE 752
Rooster GT-20*

Profiel ook aan de binnenzijde
Blank glas en rooster standaard 

gemonteerd

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com



32Elegance merbau | deur: SKE 980
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SKE 976
ISO Glas-in-lood 976A + Glascode 1 | 3

SKE 980
Glascode 1 | 3

SKE 978
ISO Glas-in-lood 978A + glascode 1 | 2 | 3 | 4 

A

B

A | Deurknop Antrim CRO 
 
B | Veiligheidsrozet rond CRO 

De massieve voordeuren uit de serie Elegance 
zijn voorzien van symmetrische lijnvoering, 
profielen, panelen, glas of glas in lood. Deze 

jaren 30 stijl is niet alleen geschikt voor 
woningen uit die tijd, maar ook voor nieuwe 

woningen die geïnspireerd zijn op de jaren 30.

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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SKE 974
ISO Glas-in-lood A  + glascode 1 | 3 

SKE 972
Glascode 1 | 3 

SKE 970
ISO Glas-in-lood B + glascode 1 | 2 | 3 

SKE 970
ISO Glas-in-lood A  + glascode 1 | 2 | 3 

34

A

B



3535Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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Village Optimax | deur: SKM 445F | Glas | ISO Blank glas | weldorpel WLD 05
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Deuren uit de serie Village zijn geïnspireerd op het buitenleven, zowel in 
de stad als in het dorp. Village modellen zijn, afhankelijk van het model, 
leverbaar in Optimax en NEXT uitvoering. Een aantal deurmodellen kan 

ook gebruikt worden als zogenaamde “boerendeur”. Hierbij zijn de 
boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen. 

Met ons buitendeurbeslag geef je echt een persoonlijk  
tintje aan deze deuren.

Village

37
              

SKN 2423
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KENMERKEN VILLAGE OPTIMAX 

Constructie: Optimax FSC® hardhouten  
stijlen en dorpels; FSC® exterieur MDF panelen.  

Brede stijlen (140 mm)
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld; alle  

constructieonderdelen zijn van te voren behandeld  
en panelen zijn rondom gekit

Aantal modellen: 3
Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas;  
isolatieglas los leverbaar

Weldorpels: Keuze uit WLD 4 of WLD 5  
(zie pagina 114); standaard geleverd 

zonder weldorpel
Briefsleuf: Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is 

afgebeeld
Certificaten: FSC®

Overig: De 445F is na het afhangen deelbaar te 
maken als duodeur (de zgn. boerendeur)

Sluitlat t.b.v. duodeur optioneel leverbaar
Garantie: 7 jaar

KENMERKEN VILLAGE NEXT
Constructie: Multiplex plaat met 2  aluminium 

tussenlagen en  XPS hardschuim isolerende kern
Afwerking: 120 mμ  grijs voorbehandeld, RAL 7038

Aantal modellen: 3
Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas;  
isolatieglas los leverbaar

Weldorpels: Weldorpelmodel is bepaald per model. 
Zie prijslijst

Briefsleuf: Briefsleuf mogelijk waar 
briefplaat is afgebeeld

Garantie: 10 jaar
Certificaten: FSC®

SKM 423
ISO Glas-in-lood T | glascode 1

SKM 424
ISO Glas-in-lood V | glascode 1  

Plakroedeset 2-ruits

SKN 2423
ISO Glas-in-lood T | glascode 1

SKN 2444 F
Glascode 1 | 3 
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A |  Metis  
Veiligheidsbeslag - ovaal RVS

SKN 2445 F
Glascode 1 | 3 

SKM 445 F
Glascode 1

De SKM 445F Optimax  kan ook gebruikt worden als 
duodeur; een zogenaamde  “boerendeur”. Hierbij zijn 
de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk  
van elkaar te openen. Een sluitlat is hiervoor 
optioneel verkrijgbaar.

Village 
Boerendeur

A

Metis is er ook in 
zwarte uitvoering

A
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Nova NEXT | deur: SKN 657 | weldorpel WLD 7
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De modellen uit de Nova serie zijn allen gebaseerd op onze NEXT 
constructie, gefabriceerd uit hardhouten plaatmateriaal met een 

XPS isolerende schuimkern. Een aantal modellen is leverbaar in 
Amerikaans wit eiken met zwarte accenten zoals glaslatten en 

weldorpels. Een aanwinst voor uw moderne woning.

Nova

41
                   

SKN 663
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SKN 650
Glascode 1 | 3 

KENMERKEN NOVA NEXT

Constructie: Multiplex plaat met 2  aluminium tussenlagen en  
XPS hardschuim isolerende kern

Vulling: XPS schuimvulling
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld

Aantal modellen: 23
Levertijd: Voorraadmodellen 2 weken. Bestel- en Maatwerk modellen 12 weken

Glas: Los leverbaar
Glaslatten: De SKN 650 is uitgevoerd met een  

zogenaamde kloetsponning; de glaslatten liggen aan de  
voor- en achterzijde, gelijk met de deur

Weldorpels: Weldorpel SKN 653; WLD 3. Overige Nova modellen; WLD 7
Briefsleuf: Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Overig: Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm; u-waarde = 1,56. 
Skantrae All-In service: Mogelijk m.u.v. Nova Eiken

Groeven: Aan voor- en achterzijde van de deur
Garantie: 10 jaar

Certificaten: FSC®
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SKN 653
ISO Glas-in-Lood X + Glascode 1 | 3

SKN 656
 

SKN 653
ISO Glas-in-Lood P + Glascode 1 | 3

SKN 654
Glascode 1 | 3 

Vlakke stijl/dorpelverbinding 

Ingefreesde groeven aan  
de voorkant

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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SKN 661
Glascode 1 | 3 

SKN 659
Glascode 1 | 3 | 4 

SKN 657
 

SKN 658
Glascode 1 | 3 

A

B

C

A |   Dunant  
Deurknop RVS

B |  Pallas 
Veiligheidsrozet kerntrek  RVS

C |  Oxford 
Briefplaat RVS
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SKN 660 L
Glascode 1 | 3 | 4 

SKN 660 R
Glascode 1 | 3 | 4 
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SKN 662
Glascode 1 | 3 

SKN 665
Glascode 1 | 3 

SKN 663
Glascode 1 | 3 

SKN 664 L
Glascode 1 | 3 

SKN 664 R
Glascode 1 | 3 

SKN 668
Glascode 1 | 3 
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SKN 666
Glascode 1 | 3 

SKN 667
Glascode 1 | 3 
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SKN 656
Eiken

SKN 665
Eiken

Glascode 1 | 3 

SKN 657
 Eiken

KENMERKEN NOVA NEXT EIKEN

Constructie: Multiplex plaat met 2  aluminium tussenlagen en  
XPS hardschuim isolerende kern

Vulling: XPS schuimvulling
Afwerking: Amerikaans wit eiken fineer deklaag. Transparant voorbehandeld

Aantal modellen: 7
Levertijd: 12 werkweken

Glas: Los leverbaar
Glaslatten: ISO latten in zwart

Weldorpels: Standaard weldorpel WLD 7, zwart. Montage op aanvraag
Briefsleuf: Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Overig: Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm; u-waarde = 1,56
Groeven: Aan voor- en achterzijde van de deur

Skantrae All-In service: Niet mogelijk
Garantie: 10 jaar

Certificaten: FSC®

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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Nova NEXT | deur: SKN 657 eiken | weldorpel WLD 7
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SKN 664 Rechts
Eiken

Glascode 1 | 3 

SKN 667
Eiken

Glascode 1 | 3 

SKN 668
Eiken

Glascode 1 | 3 

A |Atlas  zwart 
       Veiligheidsbeslag

B |   Oxford zwart 
Briefplaat 

A

B

51

SKN 666
Eiken

Glascode 1 | 3 

Nova eiken
weldorpel 7



52 SlimSeries® Outdoor | deuren: SSO 2554 
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Industrieel is de trend van dit moment en Skantrae’s 
binnendeurprogramma SlimSeries heeft nu een buitendeur variant; 

SlimSeries Outdoor. Massief hardhouten buitendeuren met 
minimale uitstraling in zwart en bijbehorende hang- en 

sluitwerkpakketten.

SlimSeries® Outdoor

53

SSO 2553

               



54

SSO 2551
 Glascode 1  

SSO 2553
 Glascode 1  

SSO 2554
 Glascode 1  

KENMERKEN SLIMSERIES® OUTDOOR
Constructie: FSC® hardhouten stijlen en dorpels, 

tricoya roedes  
Uitvoering: Strakke profielen

Roedehoogte: 30 mm
Stijlbreedte: 75 mm

Bovendorpelhoogte: 75 mm
Onderdorpelhoogte: Onderdorpel; 140 mm hoogte, 

voorzien van ventilatiesleuven
Afwerking: Zwart (RAL9011) voorbehandeld 

Maatvoering: Zie website of prijslijst
Maatwerk: Leverbaar

Glas: ISO glas 18 mm, met zwarte spacer,
voorbeglaasd, afkitten na het afhangen

Glaslatten: Liggen vlak met deur
Hang- en sluitwerk: Bijpassende hang- en  

sluitwerkpakketten leverbaar 
Certificaten: FSC®

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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A |Rhea HSP 90 
       Veiligheidsbeslag. In HSP 90
 

A



56

SSO 2555
 Glascode 1  

SSO 2556 R buitendraaiend
 Glascode 1  

SSO 2556 L buitendraaiend
 Glascode 1  



57

OUTDOOR

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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Garden | deur: SKG 597 merbau | Glas | ISO Blank glas | dubbele deurenset 
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Binnen ons Garden programma hebben we een royaal assortiment 
tuin- en balkondeuren en achterdeuren. De hardhouten deuren  
zijn voorzien van KOMO keur en verkrijgbaar in drie verschillende 

houtsoorten: Optimax FSC, merbau en meranti FSC.  Deze deuren 
kunnen natuurlijk ook gebruikt worden als dubbele deurenset; het 
worden dan prachtige openslaande deuren naar je tuin. Uiteraard 
ontbreekt het isolatieglas voor deze serie niet. Voor een simpele 

berging of schuur biedt Skantrae ook FSC vuren achterdeuren  
met bijpassend draadglas.

Garden

59

SKG 519
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SKG 514
Glascode 1 

Borstwering: 40 cm

KENMERKEN GARDEN OPTIMAX
Constructie: Optimax FSC®  hardhouten stijlen en dorpels. 

1e klas hardhout met KOMO keur en zeer laag krimp- zwelgedrag
Brede stijlen (140 mm)

Uitvoering: V-naad verbinding; sealer en KOMO  
zwelband tussen stapeldorpels

Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld in RAL 7038; alle constructie-
onderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer

Aantal modellen: 4; plakroedes los leverbaar
Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; 
ISO veiligheidsglas is los leverbaar

Glaslatten: Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; 
deze zijn niet geschikt voor enkel glas

Certificaten: FSC® en KOMO
Overig:Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties 

leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld
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V-naad verbinding 
Stijlbreedte: 140 mm. 

Plakroedes zijn optioneel 
verkrijgbaar.

SKG 519
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm

SKG 519
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits

SKG 517
Glascode 1 

Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits

SKG 517
Glascode 1 

Borstwering: 66 cm

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com
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SKG 583
Glascode 1 

Borstwering: 27 cm 

SKG 584
Glascode 1 

Borstwering: 40 cm
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KENMERKEN GARDEN MERBAU
Constructie: Merbau houten stijlen en  
dorpels 1e klas merbau met SVLK-legaliteits-
verklaring. Brede stijlen (140 mm). Panelen 
597 en 599; exterieur MDF
Uitvoering: Vlakke stijl/dorpelverbinding; 
sealer en KOMO zwelband tussen stapeldor-
pels
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld; 
alle constructieonderdelen zijn van te voren 
behandeld met KOMO houtsealer
Aantal modellen: 6; plakroedes los leverbaar
Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; 
ISO veiligheidsglas is los leverbaar
Glaslatten: Isolatieglaslatten worden stan-
daard meegeleverd; deze zijn niet geschikt 
voor enkel glas
Certificaten: KOMO
Overig: Hang- en sluitwerksets voor  
dubbele deursituaties leverbaar.
Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld

SKG 587
Glascode 1 

Borstwering: 66 cm

SKG 587
Glascode 1 

Borstwering: 66 cm 
Plakroedeset 6-ruits

SKG 589
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm

SKG 589
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm 
Plakroedeset 4-ruits

SKG 583
Glascode 1 

Borstwering: 27 cm 
Plakroedeset 8-ruits
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SKG 599
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits

SKG 597
Glascode 1 

Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits

SKG 599
Glascode 1 

Borstwering: 92 cm 

SKG 597
Glascode 1 

Borstwering: 66 cm 

Tuin- en 
balkondeuren 

merbau met 
bossing paneel

A |Tarvos 
       Veiligheidsbeslag
 

A
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Veiligheid  
Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! We kunnen in de deur van jouw keuze een frezing aanbrengen voor  
een meerpuntssluiting. Hiermee vergrendel je de deur met één draaibeweging op meerdere punten tegelijk.

Gebruik een meerpuntssluiting altijd samen met ons  veiligheidsbeslag. Zo zorg je ervoor dat de deur niet alleen veilig is, 
maar er ook nog eens prachtig uit ziet. Maak het je makkelijk! Kies een van onze Hang- en sluitwerkpakketten. 
Zie vanaf pagina 78 wat een keuze dat je hebt.

A |  MPS 
Meerpuntssluiting KFV

SKG 1554
Glascode 1 

Borstwering; 40 cm

SKG 1557
Glascode 1 

Borstwering; 66 cm

SKG 1559
Glascode 1 

Borstwering; 92 cm

KENMERKEN GARDEN MERANTI
Constructie: FSC® meranti stijlen en dorpels.  
Brede stijlen (140 mm)
Uitvoering: Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer  
en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
Afwerking: 120 mμ grijs voorbehandeld; alle 
constructieonderdelen zijn van te voren behandeld 
met KOMO houtsealer
Aantal modellen: 3
Glas:  Standaard geschikt voor isolatieglas; 
ISO veiligheidsglas is los leverbaar
Glaslatten: Isolatieglaslatten worden standaard 
meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
Certificaten: FSC® en KOMO
Overig: Hang- en sluitwerksets voor dubbele 
deursituaties leverbaar

A
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SKG 167
Glascode 16

Borstwering: 70 cm 

 

SKG 189
Glascode 16

Borstwering: 89 cm 

 

KENMERKEN GARDEN VUREN
Constructie: FSC® vurenhouten stijlen en dorpels

Smalle stijlen  110 mm
Afwerking: De deuren zijn standaard onbehandeld

Aantal modellen: 2
Glas: Draadglas enkel is apart te bestellen

Certificaten: FSC® 

    
A |  Hamburg ovaal 

Buitenschild/binnenschild aluminium

A
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Garden Merbau | deuren: SKG 597 
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Dubbele deurenset

69

Meer leefruimte creëren? Dat doe je met dubbele tuindeuren. 
 Door de grote hoeveelheid glas betrek je buiten 

gelijk meer bij je interieur. Je geniet zo optimaal van het 
buitenleven. Want wat is er nu fijner dan op een mooie dag  

de deuren open te gooien en lekker je tuin in te lopen?
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Set C sleutel bediend | Set D kruk bediendSet A sleutel bediend | Set B kruk bediend

SITUATIE 1 SITUATIE 2

Dubbele deurenset

1

2

3

Bepaal je situatie aan de hand van de voorbeelden hierboven, bekeken vanaf de scharnierzijde.

Kies voor de sleutelbediende (set A of C) of krukbediende (set B of D) meerpuntssluiting (MPS).

Bestel je dubbele deurenset.

Bestel de juiste set in slechts 3 stappen

  
Belangrijk

•  Bewerkingen voor MPS en sluitlijst kunnen door Skantrae worden uitgevoerd (geldt alleen voor voorraad deuren). 
•  Dubbele deurensets zijn geschikt voor deuren van 202,5 cm tot 234 cm hoog.
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Bestel de juiste set in slechts 3 stappen De deurset bestaat uit 
•  KFV MPS (sleutel- of kruk bediend).
•  Sluitlijst compleet voor passieve deur.
• 89 mm  x  89 mm scharnieren (8 stuks).
• Aanslaglatten. 



72 Nova NEXT | deur: SKN 657 | weldorpel WLD 7
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Een nieuwe voordeur nodig en liever niet zelf aan de slag? 
Laat Skantrae het voor je regelen.

 Met de Skantrae All In service voor NEXT deuren, wordt de 
deur digitaal bij je ingemeten, op maat gemaakt en 

vervolgens gespoten in de RAL kleur die je wenst. De monteur 
bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en 
sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. 

Dat noemen we ‘gemak van Skantrae’.

All-In service

73
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Met de Skantrae All In service wordt de deur digitaal bij je ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens 

gespoten in de RAL kleur die je wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang-  

en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we “gemak van Skantrae”.

Constructie

Basismateriaal FSC® hardhouten plaat met 2 aluminium 
lagen en een kern van hoog isolerend materiaal.

*De sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG***. 

Optioneel:
• Brievenbuspakket 
• Tochtvaldorpel

Hang- en sluitwerkpakket  
Dit pakket bestaat uit:
• deurbeslag
•  veiligheidsscharnieren met dievenpen
• meerpuntssluiting*
Deze pakketten zijn voorzien van het SKG *** keur- 
merk en worden voor je op de deur gemonteerd.

Afwerking
FlowCoat 
(2 lagen)
op deze manier worden alle onderdelen 
en openingen doordrenkt met verf.

Grondverflaag 
(2 lagen) 
in een kleur die is afgestemd 

op de eindkleur.

 Aflaklaag 
(1 laag) 
geef je deur de gewenste 

RAL kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 mµ 
aan verf aangebracht.

Skantrae All-In service
De All-in service kan worden toegepast op alle Skantrae
Next buitendeuren uitgezonderd Nova Eiken deuren.

Skantrae
All-In service

• INMETEN 
• AFHANGEN

•MONTAGE  HANG-  
EN SLUITWERK 
•AFGELAKT IN  

ELKE RAL KLEUR
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In vier stappen bepaal je welke producten je nodig hebt: 

Stap 1: Je kiest een Skantrae NEXT deur m.u.v. Nova Eiken: 
Stap 2: Je bepaalt de juiste RAL kleur; 
Stap 3: Je kiest een hang- en sluitwerkpakket; 
Stap 4: Je kiest eventuele opties.

•  Aanvraagformulier indienen bij de dealer.
•  Na 2 á 3 weken wordt een inmeetafspraak ingepland.
•  De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn. 
• Je maakt je bestelling definitief bij jouw dealer.
•  De op maat gemaakte deur wordt bij je thuis bezorgd en afgehangen door een vakman.
• Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.
• De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.
• Je oude deur wordt afgevoerd.
• De levertijd is ca. 6-8 weken na het plaatsen van de order.
• Voor Bestel- en Maatwerkdeuren komt de levertijd op ca. 18 weken

Kortom de hele deurenklus wordt je uit handen genomen. Snel, makkelijk, veilig en goed!

*De sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG***. 

Stap 1
Kies een deur uit het Skantrae NEXT assortiment 
(m.u.v. Nova Eiken).

Skantrae All-In service
De All-in service kan worden toegepast op alle Skantrae
Next buitendeuren uitgezonderd Nova Eiken deuren.

Hoe werkt de All-In service?
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De Skantrae NEXT deuren worden voor je afgelakt in elke RAL kleur.  Maak een  keuze uit één van de vele RAL kleuren. Onderstaand een 

overzicht van de meest gekozen kleuren:

Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen  zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

Je kunt kiezen uit iedere RAL kleur. Geef de RAL code van de door jou gekozen kleur aan op  het aanvraagformulier.  

RAL 5004

RAL 7024

RAL 5014

RAL 7004

RAL 6009

RAL 1013

RAL 6012

RAL 9001

RAL 5003

RAL 9010

RAL 3004

RAL 9016

Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Aluminium

Hang- en sluitwerkpakketten

Kijk voor alle hang- en sluitwerkpakketten op pagina 78 t/m 89.

RVS

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Mat chroom Messing

Stap 2
Kies de kleur die bij je past

Stap 3
Kies je hang- en sluitwerkpakket

Zwart
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Automatische tochtvaldorpel
Met een Skantrae NEXT voordeur kies je  

voor een deur met een hoge isolatiewaarde. 

Breng je energieverbruik nog verder omlaag  

met een tochtvaldorpel. Uiteraard wordt deze 

voor je gemonteerd!

Brievenbuspakket
Skantrae kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing  

en direct een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen 

wij een brievenbuspakket.  De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en  

wordt gefreesd op de plek zoals afgebeeld op de foto van de deur. Afwijkende 

afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband met eisen van PostNL en de 

constructie van de deur.

  De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel  
water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort.  Het speciale binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.

Brievenbuspakket RVS

Brievenbuspakket Aluminium

Brievenbuspakket Zwart

OvaalRecht

Messing

Het All-In service aanvraagformulier is te vinden in de Skantrae buitendeuren prijslijst en online op: 
https://www.skantrae.com/service-en-advies/services/all-in-service-buitendeuren

Stap 4
Opties

Brievenbuspakket Messing

Brievenbuspakket Mat chroom
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Entrance Optimax  | deur: SKE 387 L | Glas | Glascode 4 = Satinato blanke bies
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Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?  
Zet dan de puntjes op de i met bijpassend gecertificeerd 

deurbeslag en hang- en sluitwerk.

Hang- en 
sluitwerkpakketten

79
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Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek- 
beveiliging.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

   Wat doet Skantrae voor jou:
•  Frezing meerpuntssluiting (kruk- of sleutelbediend)

•  Montage meerpuntssluiting in de deur

•  Frezing krukgat

•  Frezing cilindergat

•  Frezing patentgaten

•  Armschaven sluitzijde van de deur

•  Opnieuw gronden van alle boringen  

en frezingen

•  Levering van 4 Axa scharnieren met  

dievenpen (excl. inkrozing)

 

   Waar kun je optioneel voor kiezen?
•  Frezing en montage automatische tochtvaldorpel.

•  Briefsleuffrezing (optioneel brievenbuspakket)

•  Levering briefplaat en tochtborstel  

(optioneel brievenbuspakket)

• Scharnierinkrozingen

   Wat doe je zelf:
•  Deur aflakken en afhangen  

(met bijgeleverde scharnieren)

•  Veiligheidsbeslag monteren

Hang- en sluitwerkpakketten

Met een hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kies je voor gemak, besparing in tijd en geld en natuurlijk voor de grootste mate 

van veiligheid dankzij SKG*** veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging! Je kiest één van de hang- en sluitwerkpakketten, Skantrae  

verzorgt frezingen en boringen. En dat voor een voordelige pakketprijs!

• SNEL
• MAKKELIJK
• VOORDELIG
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Meerpuntssluiting DM35

sleutelbediend, gemonteerd 
Verzinkte voorplaat bij HSP 50 en 51, 

zwarte voorplaat bij HSP 90 en 91

let op: deze pakketten zijn enkel beschikbaar voor SlimSeries® Outdoor deuren

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Rhea  ovaal RVS

Rhea ovaal zwart Arlon recht zwart

HSP 90

HSP 50

HSP 91

HSP 51

Arlon recht RVS

Hang- en sluitwerkpakketten SlimSeries® Outdoor
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Meerpuntssluiting

sleutelbediend, gemonteerd

met een zwarte voorplaat 

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Oberon ovaal

Titan ovaal R/L

HSP 81

HSP 82

HSP 80

Metis ovaal

Hang- en sluitwerkpakketten Zwart

Musca
Deurknop buitenkant

Juno 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 93

Aquarius
Deurkruk binnenkant

Musca
Deurknop buitenkant

Juno 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 92

Malva
Knopkruk binnenkant
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Hang- en sluitwerkpakketten Zwart
Meerpuntssluiting Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736, SKE 752, SKN 2752 en SKN 2758) is alleen pakket HSP 52 & 53 toepasbaar.  

HSP 86

Sedna recht R/L

HSP 88

Eris recht

Elara recht

HSP 83

HSP 84

Tarvos recht

Dunant
Deurknop buitenkant Pallas 

Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 94

Harper
Deurkruk binnenkant

sleutelbediend, gemonteerd

met een zwarte voorplaat 

HSP 87

Atlas recht
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Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Oberon ovaal

Titan ovaal R/L

HSP 41

HSP 42

HSP 40

Metis ovaal

Hang- en sluitwerkpakketten RVS

Musca
Deurknop buitenkant

Musca
Deurknop buitenkant

Juno 
Veiligheidsrozet kerntrek

Juno 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 52

HSP 53

Malva
Knopkruk binnenkant

Aquarius
Deurkruk binnenkant
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HSP 47

HSP 48

HSP 46

Sedna recht R/L

Eris recht

Atlas recht

Hang- en sluitwerkpakketten RVS
Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736 en SKE 752 en de SKN 2752 en 2758) is alleen pakket HSP 52 toepasbaar.  

Elara recht

HSP 43

HSP 44

Tarvos recht

Dunant
Deurknop buitenkant

HSP 54

Harper
Deurkruk binnenkant



86

  kruk Easy 
Deurkruk binnenkant 

HSP 65

  Antrim 
Deurknop buitenkant

  Antrim 
Deurknop buitenkant

  Dale 
Veiligheidsrozet kerntrek

  Dale 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 66

  Oval 
Krukknop binnenkant

Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Hang- en sluitwerkpakketten mat chroom

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736, SKE 752, SKN 2752 en 2758) is alleen pakket HSP 66 toepasbaar.  
   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 
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Automatische tochtvaldorpel
Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de 

deur doorkomt en dat er warmte naar buiten 

lekt. Een automatische tochtvaldorpel sluit 

automatisch alle kieren af. Breng je energie-

rekening omlaag door een tochtvaldorpel 

onderin de deur te laten aanbrengen.  

Skantrae verzorgt de frezing en de montage.

Brievenbuspakket
Skantrae kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing 

en een briefplaat en tochtborstel  leveren, dit noemen wij een brieven- 

buspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm en wordt per  

deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende afmetingen zijn helaas  

niet mogelijk, in verband met  eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Opties hang- en sluitwerkpakketten

Hang- en sluitwerkpakketten messing

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736, SKE 752, SKN 2752 en 2758) is alleen pakket HSP 76 toepasbaar.  

  Antrim 
Deurknop buitenkant

  Dale 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 76

  Oval 
Krukknop binnenkant

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 
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Hannover
Deurkruk binnenkant 

HSP 32

HSP 33

HSP 31 HSP 34

HSP 35

München
Deurknop buitenkant

München
Deurknop buitenkant

Stuttgart 
Veiligheidsrozet kerntrek

Stuttgart 
Veiligheidsrozet kerntrek

HSP 36

Bremen
Deurknop binnenkant

Berlijn recht

Duisburg recht

Keulen ovaal
Hamburg ovaal

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736 en SKE 752) is alleen pakket HSP 36 toepasbaar.  

Meerpuntssluiting

sleutel- of krukbediend, gemonteerd 

Boringen en frezingen Beslagset

mps, beslag en armschaven

4 x AXA veiligheidsscharnieren

met dievenpen, excl. inkrozing

Hang- en sluitwerkpakketten Aluminium
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Brievenbuspakket Messing

  Brievenbuspakket recht Messing*
     inclusief frezing

  Brievenbuspakket ovaal Messing*
     inclusief frezing

Opties hang- en sluitwerkpakketten

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 
*  Tochtborstel is niet toepasbaar bij deurmodellen SKE 384 en SKE 393, briefplaat is wel los leverbaar.  

Brievenbuspakket Mat chroom

  Brievenbuspakket recht Mat chroom*
     inclusief frezing

  Brievenbuspakket ovaal Mat chroom*
     inclusief frezing

Brievenbuspakket RVS Brievenbuspakket Zwart

Brievenbuspakket recht RVS*
inclusief frezing

Brievenbuspakket recht Zwart*
inclusief frezing

Brievenbuspakket ovaal RVS*
inclusief frezing

Brievenbuspakket ovaal Zwart*
inclusief frezing

  De geveerde Skantrae Aluminium 
briefplaten zijn voorzien van het speciale 
Weather Control systeem. Dit systeem 
zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- 
als windwerend zijn en zorgen daarom voor 
jarenlang zorgeloos comfort.  Het speciale 
binnenwerk is bovendien geluidsdempend 
en brandvertragend.

Brievenbuspakket Aluminium

  Brievenbuspakket recht Aluminium
     inclusief frezing

  Brievenbuspakket ovaal Aluminium
     inclusief frezing
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Veiligheidsbeslag - Aluminium | Berlijn recht
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Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?  
Zet dan de puntjes op de i met bijpassend gecertificeerd 
deurbeslag en hang- en sluitwerk. Wij hebben een breed 

assortiment met onder andere, deurknoppen, briefplaten, 
huiscijfers en -letters, beldrukkers en deurgrepen in  

allerlei vormen en kleuren.

Buitendeurbeslag

91
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Materiaal en finish
Al onze artikelen zijn gemaakt van de materiaal soorten 

aluminium, messing (afgewerkt met verschillende finishes 

waaronder chroom, mat chroom en nero) of roestvast staal 

geborsteld en zwart gecoat.

(Levenslange) garantie
Een groot deel van ons assortiment is voorzien 

van een titanium coating. Op deze modellen, die 

herkenbaar zijn aan het Ti-logo, geven we een 

levenslange garantie op kleur-vastheid 

en krasbestendigheid.  Op de overige modellen bieden wij twee

jaar garantie op de constructie, bij normaal gebruik. 

Onderhoud
In sommige omgevingen waar roestvast staal deurbeslag 

wordt toegepast, bestaat een grotere kans op oppervlakte-

roestvorming, zoals in sommige delen van het land ook meer 

kalkaanslag optreedt. 

Dit kun je voorkomen door je deurbeslag regelmatig af te 

nemen met een vochtige doek of spons. Gebruik hierbij geen 

agressieve reinigings- en/of schuurmiddelen. 

Ons deurbeslag en hang- en sluitwerk is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De producten zijn gemaakt van de 

materiaalsoorten roestvast staal (RVS), messing of aluminium. Op de volgende pagina’s staat een overzicht van ons zeer 

brede assortiment, waaronder deurknoppen,  briefplaten, huiscijfers en –letters, beldrukkers en deurgrepen in allerlei vormen 

en kleuren. Voor je je laat inspireren moet je dit in ieder geval weten:

Verschillende soorten finishes

Mat chroomRVS

Chroom NeroZwart

Messing

Aluminium

De modellen zijn leverbaar in de volgende finishes: 

Design, kleuren en materialen  
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Veiligheid is bij de keuze voor deurbeslag een belangrijk argument. Je wilt het inbrekers toch 

ook zo moeilijk mogelijk maken? Skantrae heeft een uitgebreid assortiment veiligheidsbeslag 

met SKG*** keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit deurbeslag is ook 

uitstekend te gebruiken in combinatie met ons assortiment meerpuntssluitingen.

Kerntrekbeveiliging
De kerntrekmethode is een veel voorkomende inbraakmethode. De inbrekers boren het 

cilinder in, breken de cilinder af en trekken deze uit het slot, waardoor ze binnen 30 seconden 

in je woning kunnen staan! Veiligheidsbeslag met kerntrek is niet alleen ultra sterk, maar ook 

beveiligd tegen deze kerntrekmethode met een anti-kerntrekcilinder.

De Skantrae aluminium, RVS, zwart, mat chroom en messing veiligheidsrozetten en 

veiligheidsbeslag zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. De Skantrae Hang- en sluitwerk-

pakketten zijn standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. De beste beveiliging tegen 

inbrekers, Je hebt je nog nooit zo veilig gevoeld!

Veiligheid
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Briefplaat Manchester Zwart

Tochtborstel Brighton Zwart

Veiligheidsrozet kerntrek  Pallas Zwart

Deurknop Dunant ZwartDeurknop Musca Zwart vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Knopkruk Malva Zwart

*Draairaambeslagset Zwart bestaat uit: 
• Tramklink (2x)
• Paumelle   (2x)

Voordeurbeslag - Zwart

*Alleen voor NEXT modellen beschikbaar.
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Veiligheidsrozet kerntrek Juno Zwart

Tochtborstel Sussex Zwart

Briefplaat Oxford Zwart

Voordeurbeslag rond en vierkant en veiligheidsbeslag ovaal en recht PC72 zijn niet geschikt voor SlimSeries® Outdoor
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•  Veiligheidsschilden Zwart zijn leverbaar met een profielcilindermaat   
(PC maat) van 72 mm.

• De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Oberon

Elara

Tarvos

Atlas

Eris

Metis Titan L/R

Sedna L/R

Zwart RVS veiligheidsbeslag met SKG***

Jouw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Zwart veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging,  

deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!

Veiligheidsbeslag - ovaal Zwart

Veiligheidsbeslag - recht Zwart

Voordeurbeslag rond en vierkant en veiligheidsbeslag ovaal en recht PC72 zijn niet geschikt voor  SlimSeries® Outdoor
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Deurknop Dunant RVSMusca RVS
Vaste knop t.b.v. vaste knop/kruk combinatie

Malva RVS
Knopkruk

Veiligheidsrozet kerntrek Juno RVS

Briefplaat Manchester RVS

Tochtborstel Brighton RVS

Voordeurbeslag - RVS
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Veiligheidsrozet kerntrek Pallas RVS

Tochtborstel Sussex RVS

Briefplaat Oxford RVS

Draairaambeslagset RVS bestaat uit: 
• Tramklink   (2x)
• Paumelle    (2x) 
• Raamknop (1x)

  RVS set niet beschikbaar voor NEXT deuren
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•  Veiligheidsschilden RVS zijn leverbaar met een profielcilindermaat  (PC maat) van 72 mm.
• De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Oberon

Elara

Tarvos

Atlas

Eris

Metis Titan L/R

Sedna L/R

RVS Veiligheidsbeslag met SKG***

Jouw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae RVS veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging,  

deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!

Veiligheidsbeslag - ovaal RVS

Veiligheidsbeslag - recht RVS

Voordeurbeslag rond en vierkant en veiligheidsbeslag ovaal en recht PC72 zijn niet  
 geschikt voor SlimSeries® Outdoor

Draairaambeslagset RVS bestaat uit: 
• Tramklink   (2x)
• Paumelle    (2x) 
• Raamknop (1x)

  RVS set niet beschikbaar voor NEXT deuren
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 Briefplaat Cavan CRO

 Huiscijfers CRO (12 cm hoog)

 Huisletters CRO (9 cm hoog) Beldrukker Offally CRO

 Tochtborstel Sutherland CRO

 Briefplaat Argyll CRO

 Deurknop Derry CRO  Deurknop Donegal CRO  Deurknop Antrim CRO

 Veiligheidsrozet rond CRO

Draairaambeslagset CRO bestaat uit: 
• Tramklink   (2x)
• Paumelle    (2x) 
• Raamknop (1x)  

  Raamknop niet voor NEXT modellen 

 Tochtborstel Caithless CRO

Titanium coating
Levenslange garantie 
op kleurvastheid 
en krasbestendigheid!

Voordeurbeslag - Chroom

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 
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 Easy/Easy

 Easy/Easy

 Sligo/Easy

 Sligo/Easy

 Wexford/Easy

 Wexford/Easy

Veiligheidsbeslag - ovaal Chroom

Veiligheidsbeslag - recht Chroom

 =   Titanium  
coating

• Veiligheidsschilden Chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat  (PC maat) van 72 mm.
• De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
• De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
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 Briefplaat Cavan CSA

 Tochtborstel Sutherland CSA Tochtborstel Caithless CSA

 Briefplaat Argyll CSA

 Deurknop Derry CSA  Deurknop Donegal CSA  Deurknop Antrim CSA

 Veiligheidsrozet kerntrek Dale CSA

Voordeurbeslag - Mat chroom

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 

 Knopkruk Oval CSA
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Titanium coating
Levenslange garantie 
op kleurvastheid 
en krasbestendigheid!

 Huisletters CSA (9 cm hoog) Beldrukker Offally CSA Draairaambeslagset CSA bestaat uit: 
• Tramklink   (2x)
• Paumelle    (2x) 
• Raamknop (1x)

Mat chroom CSA set niet beschikbaar voor NEXT deuren

Pisa CSA
Deurduwer
H.o.h. maat 
205 mm

 Huiscijfers CSA (12 cm hoog)

Voordeurbeslag -  Mat chroom

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 

 Knopkruk Oval CSA
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 Wicklow/Easy

 Wicklow/Easy

 Easy/Easy

 Easy/Easy

 Dublin/Easy

 Dublin/Easy

 Sligo/Easy

 Sligo/Easy

 Wexford/Easy

 Wexford/Easy

Veiligheidsbeslag - ovaal Mat chroom

Veiligheidsbeslag - recht Mat chroom

 =   Titanium  
coating

•  Veiligheidsschilden Chroom zijn leverbaar met  
een profielcilindermaat  (PC maat) van 72 mm.

•  De vaste knop op het buitenschild is zowel links-  
als rechtswijzend toe te passen.

•  De veiligheidssets worden geleverd inclusief 
bevestigingsmateriaal.



 Briefplaat Cavan GMM

 Huiscijfers GMM (12 cm hoog)

 Huisletters GMM (9 cm hoog) Beldrukker Offally GMM

 Deurknop Derry GMM  Deurknop Donegal GMM  Deurknop Antrim GMM

 Veiligheidsrozet rond GMM

 Tochtborstel Caithless GMM

Draairaambeslagset GMM bestaat uit: 
• Tramklink   (2x)
• Paumelle    (2x) 
• Raamknop (1x)

GMM set niet beschikbaar voor NEXT deuren
 

Titanium coating
Levenslange garantie 
op kleurvastheid 
en krasbestendigheid!

Voordeurbeslag -  Nero

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 105
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 Easy/Easy

 Easy/Easy Sligo/Easy

 Sligo/Easy

 Wexford/Easy

 Wexford/Easy

Veiligheidsbeslag - ovaal Nero

Veiligheidsbeslag - recht Nero

 =   Titanium  
coating

• Veiligheidsschilden Nero zijn leverbaar met een profielcilindermaat  (PC maat) van 72 mm.
• De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
• De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
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 Deurknop Donegal OTL  Deurknop Antrim OTL  Knopkruk Oval OTL

 Veiligheidsrozet kerntrek Dale OTL

 Tochtborstel Caithless OTL Briefplaat Cavan OTL

 Tochtborstel Sutherland OTL Briefplaat Argyll OTL

Titanium coating
Levenslange garantie 
op kleurvastheid 
en krasbestendigheid!

Voordeurbeslag -  Messing
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 Beldrukker Offally OTL  Huisletters OTL (9 cm hoog)

 Huiscijfers OTL (12 cm hoog)

Draairaambeslagset OTL bestaat uit: 
• Tramklink   (2x)
• Paumelle    (2x) 
• Raamknop (1x)

  Raamknop niet voor NEXT modellen

Titanium coating
Levenslange garantie 
op kleurvastheid 
en krasbestendigheid!

Pisa OTL
Deurduwer
H.o.h. maat 
205 mm

Voordeurbeslag - Messing

   Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. 
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 Sligo/Rubino

 Sligo/Rubino

 Wexford/Rubino

 Wexford/Rubino

Veiligheidsbeslag - ovaal Messing

Veiligheidsbeslag - recht Messing

 =   Titanium  
coating

• Veiligheidsschilden Messing zijn leverbaar met een profielcilindermaat  (PC maat) van 72 mm.
• De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
• De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
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Berlijn rechtKeulen ovaal

Hamburg ovaal Duisburg recht

Veiligheidsbeslag - Aluminium

Aluminium Veiligheidsbeslag met SKG***
Je voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Aluminium veiligheidsbeslag is 

voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken.  

Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!

• Veiligheidsbeslag Aluminium is leverbaar met een profielcilindermaat  (PC maat) van 72 mm.

• De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.

• De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
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Deurknop München ALU
buitenkant

Deurknop Bremen ALU
binnenkant/gatdeel (½)

Binnendeurkruk Hannover ALU
binnenkant/gatdeel (½)

Briefplaat Dortmund ALU Briefplaat Frankfurt ALU

Tochtklep Bonn ALU

 

Weather Control System
De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale  
Weather Control system. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel  
water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort.  
Het speciale binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.

Veiligheidsrozet kerntrek Stuttgart ALU

Voordeurbeslag - Aluminium
Aluminium Veiligheidsbeslag met SKG***
Je voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Aluminium veiligheidsbeslag is 

voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken.  

Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!
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Accessoires

113

Als je een buitendeur hebt uitgezocht kun je deze compleet  
maken met accessoires. Zo voorkom je tocht onder de deur door 
een tochtvaldorpel te plaatsen en zorgt een meerpuntssluiting 

ervoor dat je huis goed beveiligd is. 
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WLD 4

WLD 5 WLD 7 zwart voor Nova eiken

WLD 2

WLD 2

WLD 1

WLD 3

Weldorpels
Een weldorpel geeft je deur een luxe uitstraling, maar is veel meer dan 

alleen versiering! Een weldorpel voorkomt dat hemelwater doorslaat en 

onder de deur door loopt. Wij bieden diverse modellen, passend bij elk 

type deur. Door de dorpel goed af kitten sluit de dorpel altijd naadloos 

aan op de deur. Op deze manier kan er geen vocht ophopen tussen de 

deur en de dorpel. WLD 1 t/m 6 zijn beschikbaar voor de Entrance 300 en 

700. De WLD 7 is alleen beschikbaar voor NEXT modellen.

Tochtvaldorpel
Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deuren 

doorkomt en dat warmte naar buiten lekt. Met een  

relatief kleine ingreep kun je dus op je energiekosten 

besparen. Een automatische tochtvaldorpel sluit 

automatisch alle kieren af, zelfs bij een ongelijke ondergrond. 

Een bijkomend voordeel is dat je hiermee ook een 

geluidsisolatie van 52dB bereikt. 

•  De afgebeelde weldorpels zijn leverbaar voor de Skantrae Entrance en Elegance  

en zijn zowel gemonteerd als ongemonteerd leverbaar.

•  Voor de Skantrae Village Optimax serie zijn alleen WLD 4 en WLD 5 te gebruiken. 

• Bij je bestelling kun je de gekozen weldorpel opgeven.

•  Deurmodellen uit de SKE 100 serie worden geleverd met een WLD 4 (los geleverd).

•  SKE 900 deuren hebben een speciale weldorpel die standaard, los bij de deur, wordt geleverd.

•  voor NEXT modellen zijn weldorpels per deurmodel bepaald.  

Zie website en prijslijst voor meer informatie.

WLD 6 WLD 7



115

WLD 2

Tongstijl
Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl 

los bij de deuren te bestellen. Deze wordt op standaard lengte en 

grijs voorbehandeld geleverd. Tochtrubber wordt ongemonteerd 

geleverd.

Aanslaglatten
Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om aanslaglatten 

los bij de deuren te bestellen. Deze worden op standaard lengte en 

grijs voorbehandeld geleverd. Oplossing is geschikt voor KFV-

sluitlijst.  Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.

Meerpuntssluitingen
Skantrae levert een tweetal meerpunts-sluitingen, namelijk  

de sleutelbediende KFV AS 2502 (zie afbeelding) en de 

krukbediende KFV 4900. 

Deze meerpuntssluitingen zijn toepasbaar in alle deurmaten 

en Skantrae verzorgt zowel de frezing als de levering ervan.

Zwarte meerpuntssluiting
t.b.v. zwart deurbeslag
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Skantrae Next deuren

Opbouw Next 
Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m3

Stabilisatie:
2 stuks aluminium tussenlagen; dikte 0,3 mm   

Grondlak:
120 mμ grijs
voorbehandeld
in RAL 7038

10 jaar garantie

Deurdikte:
40 of 54 mm

FSC  100%

Isolatiewaarde:
μ-waarde (W/m2.K)
Next deuren; 1.56 W/m2K

®

Armschaven sluitzijde

2 mm

Technische informatie buitendeuren
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Om een ander aanzicht van je huis te creëren en Skantrae 
buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het 
van belang dat je de juiste beslissingen neemt voor en tijdens 
je aankoop. Wij willen je daarbij een handje helpen met prak-
tische informatie over buitendeuren.

Houd rekening met een aantal vuistregels: 
-  Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten 

door mensen met vakkennis geplaatst worden.
-  Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-

netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice of 
over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers 
of klusbedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen 
kunnen nemen. Informeer bij dealers bij jou in de buurt naar 
de mogelijkheden.

- Dealeradressen vind je op onze website, www.skantrae.com. 
-  Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bij-

gesloten in de verpakking van je nieuwe Skantrae deur. 
Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij jouw 
dealer of via de mail: info@skantrae.com.

DRAAIRICHTING
Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In 
onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt 
bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze 
brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering lever-
baar (L en R). Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van 
naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur 
is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is 
geschikt voor L3 en R2).

VOORBEHANDELING DEUREN
Alle Skantrae deuren zijn twee keer grijs voorbehandeld met 
een totale laagdikte van 100-120 mµ. De modellen uit de 
series Entrance, Elegance, Nova, Village en Garden zijn voor-
behandeld in de kleur RAL 7038. NEXT buitendeuren dienen 
na het schaven, inkrozen, inkorten of frezen van de zij- en/of 
bovenzijden,  behandeld te worden met een goede houtsea-
ler, alvorens deze te gronden en af te lakken

WELDORPELS
Wij adviseren je om de weldorpel met watervaste houtlijm 
te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze 
weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd 
worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd wor-
den. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard 
een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt 
meegeleverd, tenzij anders aangegeven. 

BRIEVENBUSOPENING
Op jouw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf 
aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze bro-
chure;  een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop 
in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door 
Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

SLOTGATBORING
Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door 
onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntsslui- 
tingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn 
daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelelementen
die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Een meerpuntssluiting is niet mogelijk voor voorraad Skantrae 
Village deuren die gebruikt gaan worden als duo-uitvoering. 
Voor bestel- en maatwerkdeuren is wel een meerpuntsslui-
ting voor duo-uitvoering beschikbaar; een duetsluiting.
 
De standaard krukgathoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de 
onderkant van de deur. Voor duo-deuren (of deuren met twee 
weldorpels) is de krukgathoogte 925 mm. Ook is het mogelijk 
om Nemef slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten 
infrezen.

TONGSTIJL/AANSLAGLAT
Voor  dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aan-
slaglat los bij te bestellen. Deze worden op standaard maat-
lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

SLUITLAT
Een aantal Skantrae Village modellen is geschikt voor 
duo-uitvoering. Dit betekent dat op de bouwplaats de deur, 
na het afhangen, in twee helften kan worden gezaagd. Zorg  
ervoor dat na deze bewerking de deur weer aan alle beno-
digde kanten wordt behandeld. Voor deze duo-deuren is een 
aparte sluitlat leverbaar incl. tochtprofiel in de sponning.  
Let op: wij adviseren om een duo-uitvoering niet te gebruiken 
voor naar buiten draaiende deuren.

ISOLATIEGLASVOORZIENINGEN
Alle Entrance, Elegance, Village, Nova en Garden modellen 
zijn voorzien van Isolatieglas voorziening, m.u.v. de Vuren 
balkondeuren. Bij de SlimSeries Outdoormodellen is het glas 
voorgemonteerd. Het glas moet nog afgekit worden.

Binnen links naar binnen L1
  rechts naar binnen R2
Buiten links naar buiten L3
  rechts naar buiten R4

Technische informatie buitendeuren
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Wij geven je een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud 
en de garantie op jouw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en 
volledige afhang- en behandelingsinstructie en de garantie-
voorwaarden vind je in de verpakking van de deur of je kunt ze 
downloaden via www.skantrae.com.

TRANSPORT
Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op even-
tuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco’s. 
Als de deur door de dealer op jouw adres wordt geleverd, vermeld 
dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transpor-
teur voordat je deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan de 
dealer en leg hem het probleem voor. 
Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heb je de deur 
geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet 
meer in behandeling worden genomen.

GARANTIETERMIJN
De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum.  
Bewaar daarom altijd de aankoopnota.
Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand 
overzicht:
-  10 jaar garantie op deuren uit de NEXT collectie
-  7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig 

voorbehandeld hardhouten buitendeuren Optimax en Garden.
- 2 jaar garantie op SKG Garden Vuren buitendeuren.
-  Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en 

krasvastheid gegarandeerd
-   2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de rooster-

deuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onder-
houden moeten worden en beschadigingen moeten worden 
bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km 
van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garan-
tie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren 
op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt 
geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het 
deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door 
Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in 
het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe 
deur worden geleverd. Let wel: afhangkosten en overige bij- 
komende kosten vallen niet onder de garantie en worden daar-
om niet vergoed. 

AFWERKING
De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag 
afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd 
(een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen 
aan alle kanten worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor  
sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glasspon-
ningen en dergelijke moeten worden voorzien van een extra 
beschermende laag. 

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden 
aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht 
reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld 
en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Garantie en onderhoud
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ENTRANCE EN VILLAGE OPTIMAX
  
V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
• Indien de deur een bewerking ondergaat, wordt de levertijd met 1 week verlengd.
B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar. 
• Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar (SKE 100 alleen in 6 weken). 
• Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.
• Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

ELEGANCE OPTIMAX
  
• De roosters van de SKE 724, 736 en 752 zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een
 toeslag leverbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
• De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij
 de prijs inbegrepen. Een andere finish (chroom, mat chroom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar. Zie hiervoor "accessoires
 buitendeuren" in de prijslijst.
• Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel 
 SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas voorgemonteerd.
• Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
• Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de 
 buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

ELEGANCE, ENTRANCE, NOVA EN VILLAGE NEXT
  
V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 a 2 weken.
• Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
B Deze Skantrae buitendeuren (Bestelmaten) zijn op bestelling leverbaar; levertijd 12 werkweken. 
• Maatwerkdeuren: Afwijkende maten zijn leverbaar; levertijd 12 werkweken.
• Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.
• Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
• 10 jaar garantie op deuren uit de NEXT collectie.
• Montage van veiligheidssets op de SKN 2752 en 2758 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de 
 buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

GARDEN
  
V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
• Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar. 
• Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar. 
• Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 
• Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

SLIMSERIES OUTDOOR
  
V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 a 2 weken.
• Indien de deur een bewerking ondergaat, wordt de levertijd met 1 week verlengd.
B Deze Skantrae buitendeuren (Bestelmaten) zijn op bestelling leverbaar; levertijd 12 werkweken. 
• Maatwerkdeuren: Afwijkende maten zijn leverbaar; levertijd 12 werkweken. 
•  ISO glas is voorgemonteerd. Dit betekent dat het glas nog niet is afgemonteerd. Na het afhangen moet het glas nog afgekit 
     worden met een kwalitatief goede beglazingskit.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

Op deze pagina vind je, per serie,  informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae buitendeuren en de verschillende levertijden.

Bestelinformatie en levertijden
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ALLE ROOSTERDEUR MODELLEN

• Alle deuren zijn voorbehandeld in grijs RAL 7038
• Bij bestel- en Maatwerkdeuren is het roosterpakket reeds gemonteerd.
• Besteldeuren zijn voordeuren in standaardmaten die op bestelling leverbaar zijn. Levertijd 12 weken.
• Voorraaddeuren. Deze Skantrae buitendeuren zijn voorraadproducten. Deze buitendeuren hebben een levertijd van  

1 à 2 weken.
•  Ornamenten bij de GT-15, GT-16 en GT-20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. Binnenzijde van deze roosters is ongeprofileerd 

en dus vlak.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

NEXT MODELLEN

• Bestel- en Maatwerkdeuren zijn leverbaar in 12 werkweken.
•  Voor de NEXT modellen, SKN 2724, 2752, 2758 wordt de draairichting van het draairaam aangepast aan de draairichting  

van de deur; Linksdraaiende deur is een linksdraaiend draairaam; rechtsdraaiende deur is is een rechtsdraaiend draairaam.
•  Draairaamset tbv NEXT MODELLEN SKN 2724, 2752 EN 2758; Keuze uit Messing, Chroom en Zwart. Set bestaat uit;  

2 paumelles en 2x tramklinkjes.
•  Roosterpakket bestaat uit een sierrooster en draairaam en wordt los meegeleverd tbv zelfmontage. Tegen meerprijs  

kan het draairaam en rooster door Skantrae gemonteerd worden.
• Roosters ALLEEN in zwart leverbaar.

• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

OPTIMAX MODELLEN

•  Maatwerkdeuren zijn leverbaar in 6 of 12 werkweken. Ieder met een eigen toeslag. Maatwerk SKE 736 en SKE 752,  
max. 980 mm breed.

•  Draairamen SKE 724  zijn standaard in L1 gemonteerd. Voor de SKE 736 en SKE 752 kan de draairichting van het draairaam 
worden aangepast naar R2, op aanvraag.

•  Draairaamset t.b.v. SKE 724, 736 en 752. Standaard is OTL Messing gemonteerd. OTL raamknopje los meegeleverd. Andere 
finish is mogelijk. Montage door Skantrae. Beslagset tvb draairaam bestaat uit:

•  Paumelles (2x), Tramklink (2x) en Raamknopje (1x) ook leverbaar in de volgende finishes; Chroom, Mat Chroom, Messing,  Nero 
GMM en RVS. Zie ook; accessoires buitendeuren.

• Roosters in verschillende kleuren leverbaar.
• Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen. 

Roosters en roosterdeuren
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NEXT OPTIMAXKOMO

11: ISO glas-in-lood  P / R

17: ISO glas-in-lood Y 18: ISO glas-in-lood Z 19: ISO glas-in-lood E 20: ISO glas-in-lood D

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze  
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deurProfessionals 
kiezen voor Skantrae
Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en vol-
doen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de 
professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae 
biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoon-
lijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor spe-
cifieke maatwerksituaties. De buiten- & binnendeuren van 
Skantrae buiten- en binnendeuren zijn daarom al meer dan 
40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT & KOMO 
KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhanke-
lijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garan-
deert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten 
onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de 
wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Onze buitendeuren van massief hout zijn gemaakt met een 
degelijke verbinding. Daarbij gebruiken we bovendien al-
leen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers 
en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren 
voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7038).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar 
in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. 
Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien introduceren we ons nieuwe NEXT programma. 
Doordat Skantrae Next voordeuren zijn opgebouwd uit een 
plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dorpelverbindingen 
waardoor het werken van het hout minimaal is en extra 
onderhoud niet nodig. De zijden, groeven en paneelbossin-
gen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen de 
weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae Next voordeuren is dat nu ook voor-
deuren met panelen uit een samengestelde plaatconstruc-
tie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige 
klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige  
binnendeuren van Nederland.

Isolatieglas
Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. 
Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit iso-
latieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een 
spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en 
heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isola-
tieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncom-
fort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. 
In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isola-
tieglas. Driedubbel glas dus!

Veiligheidsglas
Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
stoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht.
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertificeerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2019 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC® EN PEFCTM

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.
Meer weten over FSC® of PEFCTM? Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certificering per deurmodel 
en uitvoering. Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek- 
beveiliging.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Aflak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur aflakken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertificeerd papier.
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KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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Verklaring icoontjes

Aantal jaren
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Maatwerk
beschikbaar

Hang- en
sluitwerk-
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beschikbaar

All-Inn
Service

KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 
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Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
 

Brochure buitendeuren cover juni 2019-120719.indd   2 12-07-19   12:57

Glasopties voor buitendeuren
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KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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NEXT OPTIMAXKOMO

11: ISO glas-in-lood  P / R

17: ISO glas-in-lood Y 18: ISO glas-in-lood Z 19: ISO glas-in-lood E 20: ISO glas-in-lood D

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze  
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deurProfessionals 
kiezen voor Skantrae
Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en vol-
doen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de 
professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae 
biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoon-
lijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor spe-
cifieke maatwerksituaties. De buiten- & binnendeuren van 
Skantrae buiten- en binnendeuren zijn daarom al meer dan 
40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT & KOMO 
KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhanke-
lijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garan-
deert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten 
onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de 
wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Onze buitendeuren van massief hout zijn gemaakt met een 
degelijke verbinding. Daarbij gebruiken we bovendien al-
leen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers 
en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren 
voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7038).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar 
in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. 
Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien introduceren we ons nieuwe NEXT programma. 
Doordat Skantrae Next voordeuren zijn opgebouwd uit een 
plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dorpelverbindingen 
waardoor het werken van het hout minimaal is en extra 
onderhoud niet nodig. De zijden, groeven en paneelbossin-
gen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen de 
weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae Next voordeuren is dat nu ook voor-
deuren met panelen uit een samengestelde plaatconstruc-
tie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige 
klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige  
binnendeuren van Nederland.

Isolatieglas
Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. 
Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit iso-
latieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een 
spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en 
heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isola-
tieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncom-
fort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. 
In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isola-
tieglas. Driedubbel glas dus!

Veiligheidsglas
Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
stoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht.
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertificeerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2019 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC® EN PEFCTM

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen.
Meer weten over FSC® of PEFCTM? Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certificering per deurmodel 
en uitvoering. Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek- 
beveiliging.

Deurbeslag
De finishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Aflak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur aflakken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertificeerd papier.
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KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en 
voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen 
van de professional. Het gevarieerde assortiment van 
Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en 
persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen 
voor specifi eke maatwerksituaties. De SKS paneeldeuren 
van Skantrae zijn daarom al 30 jaar de eerste keus van 
professionals!

Veiligheidsglas
Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom 
bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar 
mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat 
voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker 
dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk ver-
kleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt 
het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes. 

GLAS-IN-LOOD
Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met 
een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker 
en stabieler dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering 
van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te 
gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een 
mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM
Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grond-
sto� en onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds gro-
ter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. 
Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover 
meer op mvo.skantrae.com 
 
Met 50% FSC® of PEFCTM gecertifi ceerd hout in 2007, maar 
liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al 
jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze 
voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandighe-
den van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend 
onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC
Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast 
kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijk-
heden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. 
Meer weten over FSC® of PEFCTM?  Kijk op www.fsc.org en 
www.pefc.org.
 
Kijk op Skantrae.com voor de certifi cering per deurmodel 
en uitvoering.

Duurzaamheid

Veiligheidsrozet
In combinatie met een losse knop. 
In Aluminium, RVS, mat chroom
of messing met kerntrek-
beveiliging.

Deurbeslag
De fi nishing touch voor elke deur. 
Een losse knop of knop/kruk op 
schild. In Aluminium, RVS, mat 
chroom of messing.

Briefplaat en 
tochtborstel

Scharnieren

Automatische 
tochtvaldorpel

Glas mogelijkheden
Voor elke smaak en elk type huis 
hebben  we wel een glassoort in 
ons programma.

Afl ak Service 
Mooi en makkelijk. 
Laat Skantrae jouw deur afl akken. 

RAL 5003 RAL 3004

Deze brochure is gedrukt op FSC®
gecertifi ceerd papier.
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Verklaring icoontjes

Aantal jaren
garantie

Producten
zijn voor-
gegrond

Glas is al
voorge-
monteerd

Maatwerk
beschikbaar

Hang- en
sluitwerk-
pakketten
beschikbaar

All-Inn
Service

KOMO

7: ISO glas-in-lood  A 

12: ISO glas-in-lood  X

5: ISO Carving

8: ISO glas-in-lood  F

1: ISO blank

9: ISO glas-in-lood  H

2: ISO Facet blank

13: ISO glas-in-lood S

10: ISO glas-in-lood  M / Q

3: ISO Satinato / Mat

14: ISO glas-in-lood T

11: ISO glas-in-lood  P / R

16: Enkel draadglas

4: ISO Satinato
 blank bies

15: ISO glas-in-lood V

Skantrae binnendeuren
Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze 
website skantrae.com of bestel online onze buitendeuren brochue.

Skantrae binnendeuren Alles rondom de deur

Kwaliteit

Professionals 
kiezen voor 
Skantrae

KWALITEIT & KOMO 
Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodel-
len met een KOMO certifi caat. KOMO is voor de bouwwe-
reld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk 
dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. 
Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal 
punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skan-
trae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en 
passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertifi ceerde binnendeuren van Skantrae blijven 
gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, func-
tioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook 
niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten 
als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certi-
fi caat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige bin-
nendeuren van Nederland.

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen 
al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap 
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LIFESIZE AUGMENTED REALITY

RESET BEVESTIG

Kies en bekijk Skantrae
binnendeuren met de
augmented reality app!

Blader met de Skantrae app door onze deu-
ren, bekijk ze in 3D, bepaal je kleur, kies het 
beslag en bekijk je nieuwe deur realtime in 
je interieur!

Ervaar onze deuren driedimensionaal!
Scan met de app de sfeerfoto’s in deze bro-
chure. De sfeerfoto’s zijn herkenbaar aan 
het volgende icoontje:

Kijk voor meer informatie op:
skantrae.com/app

Of download hem vandaag nog uit de App 
Store of Google play!

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten 
en prijzen op onze website: skantrae.com
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T  : 0316 - 58 66 00
W  : skantrae.com
E  : info@skantrae.com

Skantrae B.V.
Mega 1, 6902 KL  Zevenaar
Postbus 48, 6900 AA  Zevenaar05/2020

Welkom bij Skantrae!
Wij willen je hartelijk danken voor je interesse in Skantrae 
buitendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een 
deur die past bij jouw stijl en jouw huis. Of dat nu modern 
is of juist klassiek, wij hebben de passende buitendeur 
voor jou in ons programma. Uiteraard compleet met de 
laatste en meest moderne accessoires. 

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, 
accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet 
wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook  
nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze reke-
ning, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en 
maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een 
deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aange-
ven bij de deur serie. 

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 
40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele mo-
dellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassen-
de accessoires. 
Onze deuren worden gemaakt met passie en vakman-
schap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te 
blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur 
van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en 
jarenlang woonplezier.

In dit bijna 100 pagina’s tellende overzicht vind je alles over 
ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en 
opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duide-
lijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te 
bestuderen.

Bezoek een showroom
Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst 
zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat 
kan! Kom gerust langs in de showroom 
van één van onze dealers. Op onze web-
site vind je een actueel overzicht van al 
onze dealers in Nederland en hun Skan-
trae assortiment. 

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 
en 17.00 uur ben je ook welkom in onze 
eigen showroom in Zevenaar. Wil je per-
soonlijk advies, maak dan een afspraak 
voor de donderdag of de vrijdag via on-
derstaand telefoonnummer.

Skantrae B.V.
Mega 1 
6902 KL  Zevenaar 
Tel: 0316 - 58 66 00 
info@skantrae.com 
www.skantrae.com

Volg ons ook op:

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op 
onze website: skantrae.com

Mei 2020
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