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Uw keuze is wat primeert
en ons inspireert

Trendy Deuren gaat de uitdaging aan om elke
binnendeur geheel naar uw smaak te maken.

Welkom bij Trendy!
U vindt bij Trendy een groot en verscheiden assortiment aan binnendeuren.
Wedden dat we ook binnendeuren hebben die perfect bij uw woning passen?
Blader zeker eens door deze catalogus en laat u inspireren door de moderne
en tijdloze deuren van Trendy.
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Onderaan elke deur vindt u een symbool. Dit geeft aan in welke uitvoering de deur kan gemaakt worden:
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pivoterende deur

draaideur
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Hoe in te plakken?
(technische gegevens +
stappenplan zie p 53-55)

•
•
•
•
•
•

Type systeem: blokdeur ingeplakt
Deurblad: vlak
Kleur: gegrondlaagd
Omlijsting: geen
Inkapschelp: ovaal carré
Info: er wordt bovenaan de deur een
magneet geplaatst

•
•
•
•
•

Type systeem: blokdeur ingeplakt
Deurblad: design uv-lak D176
Kleur: ral 9010
Omlijsting: geen
Kruk: Kubic inox

•
•
•
•
•
•

Type systeem: blokdeur ingeplakt
Deurblad: design uv-lak D81
Kleur: ral 9010
Omlijsting: geen
Kruk: Cubica inox
Info: invers systeem

Deze strakke greep met wc-sluiting
is te verkrijgen in elke RAL-kleur.
Pure klasse!

Blokdeuren: altijd strak
Blokdeuren hebben altijd en overal een strak uitzicht. Deze deuren zijn het resultaat van
onze jarenlange ervaring. Het resultaat is een topproduct dat overal een meerwaarde
biedt. Ons zelf ontworpen blokkader is gemaakt van watervast mdf-hout met een dikte
van 40 mm.

Blokkader zichtbaar of ingewerkt
U kan deze blokdeuren volledig inwerken in de muur. Dit zorgt voor een mooi en strak
uitzicht. Een andere manier om deze deuren te plaatsen is dat de blokkader volledig
zichtbaar blijft. Ook dit zorgt voor een strak resultaat, maar is minder egaal dan de
volledig onzichtbaar ingewerkte blokdeuren.
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STRAK / BLOKDEUREN

•
•
•
•
•

Type systeem: blokdeur ingeplakt
Deurblad: vlak gelakte deur
Kleur: ral 9010
Omlijsting: geen
Kruk: Kubic inox

•
•
•
•
•

Type systeem: blokdeur ingeplakt
Deurblad: design uv-lak D53
Kleur: volgens kleurstaal
Omlijsting: geen
Kruk: I-shape inox 19 mm
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•
•
•
•
•
•

Type systeem: blokdeur met zichtbare
kader
Deurblad: M48 massief eik 1ste keus
Kleur: wenge bruin
Omlijsting: geen
Kruk: Qline 705
Info: blokkader massief eik zichtbaar
gelijk met de muur

Tip: Voor het plaatsen van een ingewerkte blokdeur
mag de deuropening niet bepleisterd zijn.
7

STRAK / BLOKKASSEMENT

Blokkassement:
budgetvriendelijker dan een blokkader
Een deur met een blokkassement heeft ongeveer hetzelfde uitzicht als een zichtbare
blokkader. Een belangrijk verschil is dat we bij dit soort deuren altijd werken met een
zichtbare kader van 28 mm en bij blokdeuren van 40 mm. Daardoor is een blokkassement
budgetvriendelijker dan een blokkader.
Daarnaast zijn er nog een aantal verschillen:
Het kader blijft altijd zichtbaar omdat het niet kan worden ingewerkt in de muur.
Deze deuren worden mechanisch bevestigd. Daardoor blijven de schroeven zichtbaar.
We maken gebruik van een slaglat zoals bij een klassieke omkasting.
Dit systeem kan niet invers!
Openingen moeten vooraf bepleisterd worden.

•
•
•
•
•
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STRAK / PIVOTERENDE DEUREN

Pivoterende deuren: strak en praktisch
Pivoterende deuren worden vaak gebruikt tussen de hal en de leefruimte. Ze zijn heel
praktisch omdat ze 180° kunnen draaien en ogen strak omdat ze in een bepleisterde opening
geplaatst worden. Bovendien werken wij met een compact systeem dat niet zichtbaar is.
Daardoor kunnen we de deur in hetzelfde vlak van de muur plaatsen of in het midden van de
deuropening.
Deze deuren zijn ook heel handig als u een deur nodig hebt waarbij de deuropening niet
verkleind mag worden door een omkasting of blokkader.

Dikte van de deur hangt af van het formaat
Het formaat van de deur bepaalt de dikte van de deur. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen
dat de deur stabiel blijft en niet kromtrekt. Is de deur niet groter dan 240 x 90 cm, dan werken
we met een deurblad dat 4 cm dik is. Bij een grotere deur gebruiken we een deur met een
dikte van 5 cm.
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•
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•

Type systeem: pivot deur
Deurblad: design uv-lak DG39 +
glaskader gelijk
Kleur: ral 9010
Omlijsting: geen
Greep: T-vorm vierkant TL70 inox
Info: draait 180°, helder glas, magneet
bovenaan

•
•
•
•
•

Type systeem: pivot deur
Deurblad: design uv-lak (3 lijnen)
Kleur: ral 9010
Omlijsting: geen
Greep: T-vorm vierkant TL50 inox
Info: magneet bovenaan

Eenvoud siert!
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•
•
•
•
•
•

Type systeem: pivot deur
Deurblad: vlak gelakte deur
Kleur: ral 9010
Omlijsting: geen
Inkapschelp: rubberw. Ral 9010
Info: magneet bovenaan

STRAK / PIVOTERENDE DEUREN

Ook plafondhoge deuren zijn mogelijk bij Trendy.
Deze hebben een architecturaal karakter en maken
zowel de deur als de hele ruimte nog extra strak.

Oogstrelend!
Ook de greep kunnen we in dezelfde
kleur maken als de deur.
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Tip: Pivoterende deuren worden niet
voorzien van een slot. Daarom zijn ze
niet interessant voor ruimtes die u wil
kunnen afsluiten zoals het toilet.
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MODERN EN LANDELIJK / DESIGN DEUREN

Designdeuren blijven altijd mooi
Onze designdeuren hebben een heel strakke uitstraling. Eigen aan design is dat deze deuren
tijdloos zijn en nooit een gedateerd uitzicht zullen hebben. U kan ze bovendien in elke RALkleur laten maken zodat ze in elk interieur passen.

Licht, stevig en duurzaam
Onze designdeuren zijn vervaardigd met een kern uit tubespaan. De spiraalvormige kanalen
van deze kern zorgen ervoor dat de deur lichter wordt zodat ze ook na vele jaren niet zal gaan
‘hangen’.
Designdeuren van Trendy zijn altijd stevig en duurzaam. De omkasting uit mdf zorgt voor
een goede stabiliteit van de deur. Onderaan de omkasting plaatsen we ook een strip uit pvc
die de deur extra beschermt tegen een beperkte hoeveelheid water.

Clips-omlijsting is mooi en handig
Nog een meerwaarde is de clips-omlijsting van onze deuren. Dit is een verfijnde techniek om
de omlijsting op de omkasting te ‘klikken’. Hiervoor moeten we geen nagels gebruiken. Deze
omlijsting kan u er ook gewoon weer afhalen voor bijvoorbeeld schilderwerken. U hoeft dan
niet alles af te plakken.

Modern en landelijk
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•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak D174
Kleur: ral 9007
Omlijsting: 4,5 cm clips
Kruk: Quincalux Euroline 502 inox
Info: magneetslot + verdoken
scharnier

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak D46 + glas
Kleur: ral 7040
Omlijsting: 7 cm clips
Kruk: rolluik kruk
Info: wc-slot + marine inox ring met
frostprint douchekop

Designdeuren hebben nooit een gedateerde uitstraling. Bovendien
passen ze bij elk interieur en elke smaak door de enorme keuze in
kleuren: RAL, Boss, Sikkens en NCS.
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•
•
•
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•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak D71 + inschuifglas DG30 IN
Kleur: ral 7021
Omlijsting: 4,5 cm clips
Kruk: Qline 700 wit
Info: wc-slot + frostprint man/vrouw +
witte scharnieren

MODERN EN LANDELIJK / DESIGN DEUREN

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak inschuifglas
DG9 IN
Kleur: ral 9005 + structuur
Omlijsting: 4,5 cm clips
Kruk: geen
Info: verdoken scharnieren +
structuurlak + magneet

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak DI1
Kleur: ral 9005
Omlijsting: 5 cm veeromlijsting
Kruk: extrame wit
Info: verdoken scharnieren +
magneetslot
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•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak D194
Kleur: ral 9010
Omlijsting: 4,5 cm clips
Kruk: Square I-shape inox

Duurzame afwerking
Alle afgewerkte deuren behandelen we met vernis op waterbasis die we verharden
onder uv-lampen. Daardoor zijn onze deuren krasbestendig en houden ze hun kleur.

Onderhoudstip
Gebruik nooit bijtende producten op deze deuren. Dat is niet nodig: ze zijn prima
schoon te maken met een microvezeldoek en gewoon water met een beetje ontvetter.
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Landelijke deuren
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Fineerdeuren hebben de warmte van echt hout
Fineerdeuren hebben een warme en natuurlijke uitstraling dat voor rust zorgt. U kan bij
deze deuren ook de richting van het hout bepalen: horizontaal of verticaal. In combinatie
met een designmotief leidt dit tot een heel mooie en hedendaagse deur die helemaal bij uw
interieur en uw smaak past. Net zoals al onze binnendeuren hebben ook deze fineerdeuren
een stevige tubespaan kern.
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MODERN / FINEERDEUREN

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design eik horizontaal D53
Kleur: grijs gebeitst
Omlijsting: 7 cm clips
Greep: TL50 inox
Info: magneet bovenaan + verdoken
scharnieren

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design eik verticaal D42 +
glas DG43 LO
Kleur: antiek cerusé
Omlijsting: 7 cm clips in verstek
Kruk: Petra Old Silver
Info: scharnieren old silver + glaslatjes
in verstek op de deur

•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design eik horizontaal
securit 25 cm
Kleur: opgehelderd mat
Greep: TL30 inox
Info: verdoken scharnier

•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design eik horizontaal DI3
Kleur: cerusé
Omlijsting: 7 cm clips
Kruk: Thais

20

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: fineereik rustiek met renuren
Kleur: wav - kleur
Omlijsting: 7 cm trapezium massieffineer
Kruk: niet meer verkrijgbaar
Info: scharnieren old yellow + renuren
gelijk

Designmotief… of de naam van uw kinderen?
Alle fineerdeuren kunnen we voorzien van een designmotief. Vooraf programmeren we het
motief op de CNC-machine en testen het uit. Zo bent u zeker van een schitterend resultaat.
Op vlak van het motief is alles mogelijk zoals een informatieve tekst of een abstracte figuur.
Of wat zullen de kinderen ervan vinden dat hun naam op de deur van hun kamer staat?
Wedden dat ze het super zullen vinden?
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Stijlvol & tijdloos
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Retrodeuren: het stijlvolle van vroeger
met de voordelen van vandaag
Vroeger waren retrodeuren heel zwaar zodat de scharnieren het na een tijdje begaven. Onze
retrodeuren hebben dat probleem niet: ze zijn sterk en toch licht. Binnen in de deur werken
we met polystyreen dat veel lichter is dan hout, en bovendien nog beter isoleert. Zowel de
body als de buitenkant van de deur bestaan uit mdf-hout zodat de deur niets aan stevigheid
inboet. In die buitenste mdf-plaat vrezen we met een 4-tal verschillende frezen het motief in
de deur dat deze deuren hun stijlvolle retro-look geven.
Het gebruik van mdf heeft nog meer voordelen. Onze retrodeuren worden immers afgewerkt
met een laklaag. Indien we deze deur zouden vervaardigen uit echt hout, zou deze laklaag
beginnen te craqueleren omdat hout blijft ‘leven’ en de nerven door temperatuurverschillen
krimpen en uitzetten. Mdf is veel stabieler zodat uw deur mooi blijft.
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STIJLVOL & TIJDLOOS / RETRO

•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M1
Kleur: ral 9010
Omlijsting: 7 cm trapezium MDF
grundier
Kruk: Oval I-shape

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M1 + renuren
Kleur: ral 9001
Omlijsting: 7 cm trapezium + fronton
Kruk: Petana Old Yellow
Info: scharnieren old yellow
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•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M2
Kleur: ral 9010
Omlijsting: 7 cm clipsomlijsting in
verstek
Kruk: Nikita zwart plaat
Info: scharnieren zwart

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M29
Kleur: zandgrijs gelakt
Omlijsting: luxe plat te nagelen
Kruk: Da Vinci Old Silver
Info: scharnieren old silver met
vaaskop

Tip: in elke retrodeur kunnen we glas plaatsen.

•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M23 + glaskader
RKK4 MO
Kleur: ral 9010
Info: mat glas

•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M23 + glaskader
RKK2 KL
Kleur: ral 9001
Omlijsting: 7cm clips recht
Info: glas kathedraal helder
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•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: retro M1 + glaskader
RK4KL
Kleur: ral 9010
Omlijsting: luxe plat te nagelen
Info: verzuurd geslepen glas

STIJLVOL & TIJDLOOS / MASSIEVE DEUREN

Massieve deuren: stijlvol vakmanschap
Massieve deuren maken we uiteraard uit massieve volhouten materialen. Typisch voor deze
deuren is dat we steeds werken met stijlvolle kaders en deurlijsten.
Bij het maken van massieve deuren is onze vakkennis van essentieel belang. Gewoon een
vlakke plaat van 4 cm dik zou meteen kromtrekken. Daarom houden we altijd rekening met
de richting van de houtnerven om ervoor te zorgen dat de deuren zo worden samengesteld
dat ze hun vorm bewaren.
De massieve deuren van Trendy staan voor topkwaliteit die u altijd een aangenaam en
gezellig stukje natuur in uw woning bezorgen.
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•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M36 eik massief rustiek met
ongelijke renuren
Kleur: antiek cerusé
Omlijsting: 7 cm trapeziumomlijsting
met renuren
Kruk: Lisa Old Silver
Info: hoogte 211,5 = 4 scharnieren old
silver

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M33 eik rustiek met glas
kader 9-verdeling
Kleur: antiek bruin + matte vernis
Omlijsting: 7 cm trapezium + fronton
Kruk: Quincalux 324 RE60-22
Info: speciaal glas: grote oppervlakte
arista blank - kleine vakjes cathedraal
blank

Elke stijl kan trendy zijn!
27

•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M19J eik rustiek + molure 15B
Omlijsting: luxe plat massief eik
Kruk: Rubens Old Silver
Info: scharnieren old silver met
vaaskop

STIJLVOL & TIJDLOOS / MASSIEVE DEUREN

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M21 massief eik 1ste keus
Kleur: cerusé borstel
Omlijsting: luxe plat massief eik
omlijsting
Kruk: Quincalux Q86 tin
Info: scharnieren quincalux tin

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M90J rustiek
Kleur: antiek grijs
Omlijsting: 9 cm trapezium omlijsting
Kruk: klinkenspel Quincalux tin
Info: scharnieren quincalux tin

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M1 massieffineer
Kleur: opgehelderd mat
Omlijsting: 7 cm trapezium massieffineer
Kruk: Nikita zwart RE
Info: enkel mogelijk in
standaardmaten

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M55 eik rustiek + glasopening 3-verdeling
Kleur: wav-kleur
Omlijsting: 7 cm plat massief
Kruk: Spiralus roest
Info: brons glas

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M4-panelen semimassief
Kleur: cerusé
Omlijsting: 7 cm clipsomlijsting eik
Kruk: Cosmic inox
Info: enkel mogelijk in
standaardmaten

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: M42 kwartier bis met enkel
onderregel
Kleur: opgehelderd mat
Omlijsting: luxe plat massief eik
omlijsting
Kruk: Q86 brons
Info: met 8-verdeling helder geslepen
glas
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Welkom bij Trendy! Onze deur staat
altijd voor u open. Wij inspireren
u graag met een persoonlijke,
professionele en aangename service.
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STIJLVOL & TIJDLOOS / STALEN DEUREN

Stalen deuren: tegelijk robuust en subtiel
Stalen deuren kunnen zowel heel modern als tijdloos aanvoelen. Mooi zijn ze altijd. Al onze
stalen deuren worden langs twee zijden ‘gemastikeerd’ voor een traditioneel uitzicht.
Ook bij het maken van stalen deuren blijft vakmanschap het codewoord. De metalen buizen
in de juiste vorm krijgen, vergt een flinke dosis ervaring om tot een mooi eindresultaat te
komen. Het frame wordt daarna gepoederlakt in een RAL-kleur naar keuze. Meestal worden
deze in zwart gecoat. Na de kleurcoating leggen we het glas in de kaders. Dat kan gebeuren
in ons atelier, maar als de stukken glas te groot zijn doen we dat bij u ter plaatse.

Tip: deur + stalen raam beiden
door Trendy!
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Stalen deur 8-verdeling
met sierslotkas en greep.
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STIJLVOL & TIJDLOOS / STALEN DEUREN

•
•

•
•
•
•
•
•

Sierslotkas met greep strak L-profiel.
Onze stalen deuren zijn telkens aan beide zijden
gemastikeerd en voozien van helder gelaagd glas.

Zoekt u een budgetvriendelijk alternatief?
Bij Trendy hebben we ook houten deuren
met de look van staal. U krijgt dezelfde
uitstraling van stalen deuren met een kleiner
budget. Kom ze zeker eens bekijken in onze
showroom.

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: design uv-lak inschuifglas DG9 IN
Kleur: ral 9005 + structuur
Omlijsting: 4,5 cm clips
Kruk: geen
Info: verdoken scharnieren + structuurlak + magneet
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Type systeem: stalen kassement
Deurblad: stalen deur met 8-verdeling helder gelaagd glas
Kleur: ral 9005
Omlijsting: geen
Trendy greep
Info: 2 zijden gemastikeerd - in uitgeplakte muur - mogelijk
in roest - 9005 - 9004

Greep

Pivotscharnieren

Deurschuiver
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Budgetvriendelijke deuren:
kwaliteit voor een prikje
Natuurlijk vindt u bij Trendy voor elk budget een mooie deur. Zeker aan het einde van een
nieuwbouw of verbouwing is het niet altijd evident om meteen overal duurdere deuren te
plaatsen. Daarom heeft Trendy een assortiment aan budgetvriendelijke deuren. Bij deze
deuren boet u bij Trendy echter nooit in op vlak van kwaliteit of stevigheid, het verschil zit
enkel in de afwerking.
Kom zeker al onze budgetvriendelijke oplossingen bekijken in onze toonzaal.

34

Uv-lak deur
Een effen deur met uv-lak is een mooi en budget-vriendelijk
alternatief voor een afgewerkte deur. Deze neutrale deuren
kunnen we ook plaatsen met een 4,5 cm clipomlijsting zodat ze
nog strakker ogen. Deze deuren zijn enkel beschikbaar in RAL 9010.

Tip: verdoken
scharnieren
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BUDGETVRIENDELIJKE DEUREN / MELAMINE DEUREN

Melaminedeuren
Melaminedeuren zijn volledig afgewerkte deuren met aan de buitenkant
een laag kunststof (melamine). In de standaardmaten hebben deze
deuren een horizontale structuur. Bij hogere deuren is de structuur
verticaal. Deze deuren bestaan in vijf kleuren.

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: melamine
Kleur: donkergrijs
Omlijsting: 7 cm clips
Kruk: Square I-shape inox
Info: horizontale structuur enkel
mogelijk in standaardmaten - 211,5
verticale structuur

•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: melamine
Kleur: zacht grijs geborsteld
Omlijsting: 7 cm clips
Kruk: Kubic inox
Info: horizontale structuur enkel
mogelijk in standaardmaten - 211,5
verticale structuur
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•
•
•
•
•
•

Type systeem: kassement
Deurblad: melamine + glaskader
DG30 LO
Kleur: gebleekt
Omlijsting: 7 cm clips
Kruk: Square 1 inox
Info: wc-slot + frostprint bad glaslatjes enkel mogelijk in verstek op de
deur

BUDGETVRIENDELIJKE DEUREN / PLAMUURDEUREN

Plamuurdeuren
Dit type deur heeft een kern die bestaat uit een celrooster of uit tubespaan. Deze deuren
worden heel vaak voor kamers genomen.
Plamuurdeuren hebben nog geen afwerkingslak. Daarom zijn deze deuren ook handig als
u nog niet weet welke kleur de kamers gaan krijgen. Ze worden dan vaak later geschilderd
samen met de muren. Door de deuren samen met de muren in hetzelfde kleur te schilderen
ontstaat er een strak gevoel. Als je deze deuren dan combineert met strakke clips of
veeromlijstingen, dan zijn ze pas helemaal Trendy!

celrooster en tubespaan
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GLASDEUREN

Glasdeuren
Wilt u natuurlijk licht van de ene ruimte gebruiken in een andere ruimte? Dan zijn glazen
deuren natuurlijk de beste oplossing. Bovendien zijn glazen deuren stijlvol en trendy. Voor
onze glazen deuren gebruiken we verschillende systemen.
Zoekt u een glasdeur die langs beiden kanten kan opendraaien (180°)? Dan is een deur met
een vloerpompsysteem ideaal. De vloerpomp plaatsen we 3 à 4 cm in de vloer.
Een andere mogelijkheid is het pivotsysteem. Dit kunnen we perfect plaatsen in een
uitgeplakte deuropening. Deze deur kan wel maar naar één zijde draaien (90°). Dit is een
goede oplossing indien er gevreesd wordt voor beschadiging aan de vloerverwarming.

38

Zwart glas is in!

Opgelet: glasdeuren kunnen we pas opmeten als
zowel de muren uitgeplakt zijn en de vloer er ligt.

•
•
•
•

Type systeem: vloerpomp
Deurblad: verzuurd glas
Greep: rond TL 180 cm T-model
Info: in uitgeplakte muur

•
•
•
•

Type systeem: vloerpomp
Deurblad: met zandstraling
overwegend mat
Greep: U-vorm gelaste hoeken dia 20 x
20 mm TL 110 cm
Info: in uitgeplakte muur
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•
•
•
•
•

Type systeem: scharnier + omkasting
Deurblad: met zandstraling
overwegend mat
Kleur: ral 9007
Omlijsting: 7 cm clipsomlijsting
Info: scharnieren enkel mogelijk met
omkasting

GLASDEUREN

•
•
•
•

Type systeem: pivot
Deurblad: brons glas + zandstraling
overwegend brons
Greep: TL 50 vierkant
Info: in omkasting eik cerusé

•
•
•
•

Type systeem: vloerpomp
Deurblad: met zandstraling
overwegend mat
Greep: U-vorm vierkant TL30
Info: in uitgeplakte muur

•
•
•
•

Type systeem: vloerpomp
Deurblad: met zandstraling
overwegend mat
Greep: Cosmic inox
Info: in uitgeplakte muur

Tip: glasdeuren kunnen we zandstralen in een motief naar
keuze. Kom zeker eens langs in onze toonzaal om dit verder te
bespreken.
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•
•
•

Type systeem: securitdeur met
zandstraling
Deurblad: overwegend mat D194
Kruk: I-shape

•
•
•
•

Type systeem: vloerpomp
Deurblad: verzuurd glas
Top: H50 inox
Info: omkasting eik cerusé

•
•
•
•

Type systeem: vloerpomp
Deurblad: zandstraling lijnen,
overwegend helderd
Greep: TL100 vierkant
Info: uitgeplakte muur

Natuurlijk daglicht is een troef
van glasdeuren
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DUBBELE DEUREN

Dubbele deuren

Van elke deur kunnen wij in principe een dubbele deur maken. Standaard worden deze
voorzien van twee deurschuivers. Dat is handig als een deur gesloten moet blijven en de
andere deur open moet kunnen.
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Tip: ook het tafelblad werd door Trendy gemaakt!
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SCHUIFDEUREN

Schuifdeuren

Tip: deur sluit perfect
af door inkaplat

Schuifdeuren bieden vaak een oplossing in een beperkte ruimte. Met dit soort deuren kan u
een ruimte afsluiten zonder dat de deur in de weg staat.
Een nadeel van een schuifdeur is vaak dat deze minder goed afsluiten dan draaideuren. Toch
hebben wij ook hiervoor een oplossing. We kunnen werken met een inkaplat waar de deur bij
het sluiten volledig in schuift. Als we hierbij ook nog werken met een 'borstel' kan ook deze
schuifdeur optimaal afgesloten worden.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Type systeem: schuifdeur cube
Deurblad: inschuifglas DG 39 helder glas
Kleur: ral 9010
Greep: 245 ral 9010

Type systeem: schuifdeur cube
Deurblad: uv-lak
Kleur: ral 9010
Greep: Cosmic
Info: met patrijspoort inox + frostprint antraciet bad

Ook bij schuifdeuren zijn er veel
mogelijkheden op vlak van uitzicht van
het systeem. Zo kan u kiezen voor rails
die we deels in het plafond inwerken, rails
uit aluminium die zichtbaar blijven …
Wij bespreken alle mogelijkheden graag
met u in onze toonzaal!

•
•
•
•

Type systeem: schuifdeur
Deurblad: design uv-lak D178
Kleur: ral 9007
Inkapschelp: ovaal carré inox
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BRANDWERENDE DEUREN

Brandwerende deuren

Bij brandwerende deuren plaatsen we in de kern een brandwerende strip. Die zorgt ervoor dat
vuur gedurende 30 of 60 minuten niet door de deur kan. Daarbij is ook belangrijk dat de deur
goed geplaatst wordt volgens de juiste brandvoorschriften. Ook daarbij kan u vertrouwen op
de expertise van Trendy. Onze erkende plaatsers kunnen u een plaatsingsattest voorleggen
als garantie dat het plaatsen van uw deuren voldoet aan strenge voorwaarden.
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Deurpomp

3-puntsluiting
Spionoog

Brandzegels
Veiligheidsbeslag top inox
805 + veiligheidrozas

Inkom RF-deur

Zie ik het verschil tussen een branddeur en een gewone deur?
Ja, u kan een branddeur herkennen aan de 'brandzegels' die u terugvindt aan de scharnierzijde van
de deur. Branddeuren hebben meestal ook vier scharnieren omdat deze deuren zwaarder zijn. In
branddeuren werken we ook altijd met een cilinderslot omdat dan de deur helemaal afgesloten is.
Dat is niet zo met een gewoon sleutelgat met een baardsleutel.
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Technische tekeningen
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TYPE BLOKKADER

1

blokkader 40mm dikte

Metselwerk

2 componenten PU-schuim

Plakwerk

slag van 10mm

deurblad
1

Inpleisteren volgens
stappenplan

30

Blokkader gelijk met de muur om in te plakken met het
pleisterwerk
• Het allerbelangrijkste bij dit type blokkader is dat de opening vooraf niet is uitgeplakt. Om precies te zijn: het
•
•

is wel de bedoeling dat de muren bezet zijn om de juiste muurdikte te kunnen meten, maar de dagkanten zelf
mogen nog niet uitgeplakt worden.
Nadat de deuren geplaatst zijn kan de plakker het geheel mooi uitplakken. Zo wordt de deur helemaal ingewerkt
in het pleisterwerk.
Een tip: na het inplakken ontstaan er kleine scheurtjes. Dit is onvermijdelijk maar zeer makkelijk weg te werken
met Renoband 1 voor een langdurig en scheurloos, egaal resultaat.
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TYPE BLOKKADER

Afkitten met siliconen

Metselwerk

blokkader 40mm dikte

Plakwerk

slag van 10mm

deurblad

Slagje van 3 x 3 mm

30

Blokkader gelijk met de muur en met schaduwvoeg van 3 x 3 mm
• Bij dit systeem is het heel belangrijk dat de openingen wel vooraf mooi recht uitgeplakt zijn.
• Het blokkader bevestigen we mechanisch, dus schroeven blijven altijd zichtbaar.
• Na plaatsing kitten we het geheel af met overschilderbare siliconen.
• Mogelijk moet er na plaatsing nog wat bijgewerkt worden met plamuursel, afhankelijk van de rechtheid van de
muren.
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TYPE BLOKKADER

deurblad

Blokkader 3 mm voorbij de muur mechanisch bevestigd met
schroeven in de muur
• Bij dit systeem moet de opening vooraf uitgeplakt zijn.
• Het blokkader wordt mechanisch bevestigd. De blokkader is altijd beschilderd met een grondlaag.
• De schroeven blijven zichtbaar en worden nadien weggewerkt door de schilder.
• Muren moeten mooi recht zijn.
• Wordt na plaatsing afgekit met overschilderbare siliconen.
• Kader zit 3 mm voorbij de muur en blijft zichtbaar.
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STAPPENPLAN

Stappenplan om blokkaders in te plakken
De rode markeringen zijn de uit te voeren stappen

1

Hoeken van de deuropening afschuinen (breken met een scherp voorwerp).

2

Kleven van blauwe plakband type "Pro Clima", speciale tape om het inplakken
te verbeteren. Kleven op de aangeduide rode lijn.
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STAPPENPLAN

3

Eventuele gaten tussen het pu-schuim opvullen tot aan de rand van het kader.

4

Kleven van een netje om het scheuren van het pleisterwerk te voorkomen. Het netje
goed kleven vanop de schuine kant tot de slag die voorzien is in het blokkader.

54

STAPPENPLAN

5

Inplakken van het kader tot 2 mm van de rand. Dit mag met ruw pleisterwerk
gebeuren.

6

Mooi gelijk met de muur inplakken van het blokkader. Het kader moet volledig
ingeplakt worden met een zachte afwerkingslaag (geen ruw pleisterwerk). Opgelet
na deze handeling moet het pleisterwerk uitdrogen en onstaan er kleine scheurtjes.
Het is van belang dat je met een handpalet in de scheurtjes gaat en nadien de
scheurjes wegwerkt met het product Renobrand. Dit zorgt voor een langdurig
scheurloos, egaal resulaat.
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DESIGN MOTIEVEN
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DESIGN MOTIEVEN
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DESIGN MOTIEVEN
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DESIGN MOTIEVEN
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RETRO MODELLEN
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RETRO MODELLEN
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MASSIEVE DEUREN
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DESIGN MOTIEVEN MET GLAS
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DESIGN MOTIEVEN MET GLAS
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RETRO GLASKADERS
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Trendy Deuren, 30 jaar liefde voor het vak!
Bijna 30 jaar geleden voelde de heer Van Vaerenbergh de kriebels om zich te specialiseren in het maken
van binnendeuren. In 1988 richtte hij VABO nv op, een bedrijf dat een klein aantal kwaliteitsvolle binnendeuren volledig manueel vervaardigde. Van meet af aan was respect voor het vakmanschap altijd
aanwezig. Kwaliteit stond voorop. Deze deuren maakte hij in de garage van zijn woning in Affligem.

Sterke groei
Vanaf dan groeide het bedrijf voortdurend verder. De productie werd groter, een nieuwe toonzaal werd
gebouwd en in 1994 werd de firma Livo bvba opgericht. Ook dat zorgde opnieuw voor een sterke groei
in de productie van binnendeuren. Maar nog steeds hielden de heer Van Vaerenbergh samen met zijn
vrouw Marleen Boriau de teugels in handen. Maar ook hun kinderen spendeerden veel tijd in de zaak.
Zoon Ivo werd al snel gebeten door dezelfde microbe als zijn vader. Uren spendeerden ze samen in
het atelier.
Op dat moment was er geen toonzaal meer in Affligem, maar enkel de fabriek in Hofstade.
Omdat de productie bleef groeien moest het bedrijf in 2008 opnieuw uitbreiden. Er was nood aan
een grotere locatie en een groter machinepark. Meneer Van Vaerenbergh liet dan zijn oog vallen
op een locatie in Oudegem op 5 minuten van de huidige locatie.
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Kiezen voor de klanten én voor vakmanschap
In 2012 produceert Livovabo honderden binnendeuren per week voor een ruim cliënteel van particulieren, schrijnwerkers en aannemers. Maar toch schortte er iets aan het ‘gevoel’ bij deze massaproductie.
Het verloren gaan van het menselijke contact, het samen met de klanten iets moois ontwikkelen … het was niet
meer mogelijk door de grootschalige productie.
Vandaar de beslissing om de zaak te verkopen en terug te keren naar de essentie, naar de passie van het vak.
Met Trendy kiezen we opnieuw voor een kleinschaliger verhaal met veel aandacht voor de klanten. Ivo Van
Vaerenbergh en zijn echtgenote Sara Geeraerts willen met Trendy hun jarenlange ervaring gebruiken om ook u
optimaal van dienst te zijn. Want bij Trendy staan de klanten centraal. Ook u kan rekenen op ons vakmanschap
en liefde voor het vak.

"Ivo Van Vaerenbergh en zijn echtgenote Sara Geeraerts
willen met Trendy hun jarenlange ervaring gebruiken om
ook u optimaal van dienst te zijn."
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OVER TRENDY / WIE ZIJN WE
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U kan bij ons ook steeds terecht voor een kast
in hetzelfde materiaal als uw binnendeuren.
Wij leveren met plezier maatwerk dat van uw
woning nog meer een geheel maakt.

69

OVER TRENDY / WIE ZIJN WE

Ook ons laminaat moet u gewoon gezien hebben!

Hermes

Madrid

Versailles
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Tot binnenkort

Trendy deuren BVBA
Maatschappelijke zetel • Kleine Groeneweg 12, 1790 Affligem
Toonzaal • Groeneweg 90, 1790 Affligem (op 2 min. van de E40)
tel. 053 67 18 96 • info@trendy-deuren.be • www.trendy-deuren.be

WWW.TRENDY-DEUREN.BE

